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كلمة العدد

٭ مهاًل... مهاًل... اأيها ال�سادة
٭ .. اجلي�����ش اللبن����اين.. خ����ط اأحم����ر.. 

باخلط الأحمر العري�ش.
٭... نو�سح ملن يريد اأن ي�ستو�سح

�سمان����ة  اللبن����اين..  اجلي�����ش  اأن����ه  ٭... 
الوط����ن ورمز عن����وان.. الوح����دة الوطنية 
ورم����ز عنفوان الوطن وهو رمز الدفاع عن 
ال�سي����ادة واحلري����ة وال�ستق����الل من اأجل 

حماية لبنان.
٭... اإنه

اجلي�����ش اللبن����اين... الأم����ن املوؤمتن على 
حماي����ة الد�ستور والنظام وحماية و�سالمة 
املواطن����ن وحفظ الأم����ن وال�ستقرار على 

جميع الأرا�سي اللبنانية.
٭... اإنه 

اجلي�����ش اللبن����اين.. القادر بق����وة وعزمية 
مطلق����ة للقيام بكاف����ة املهام املوكل����ة اإليه 

وفق القوانن املرعية الإجراء.
بالدف����اع ب����كل اإمكانات����ه وطاقات����ه بب�سالة 
و�سجاع����ة عن كرامة الوط����ن والدفاع عن 
الع����دو الإ�سرائيل����ي يف كل  ح����دوده �س����د 
املراح����ل الع�سيب����ة التي ع�سف����ت بلبنان 
وكان اآخره����ا الدف����اع بب�سال����ة يف معرك����ة 
العدي�سة الأخرية حيث �سقط للجي�ش فيها 
�سه����داء اأبرار واثبت اجلي�����ش فيها ب�سالته 
و�سجاعت����ه بج����دارة اأم����ام تر�سان����ة العدو 
الإ�سرائيل����ي ال�سخمة، مكب����دًا العدو قتلى 

وجرحى.
وللتذك����ري اأي�س����ًا ي�س����ادف ذك����رى مرور 
عام����ن عل����ى ح�س����م معرك����ة نه����ر البارد 

وانت�س����ار جي�سنا البا�س����ل يف حفظ الأمن 
الداخلي دفاعًا عن كرامة الوطن. م�سجاًل 
يف ال�سجل الذهبي لتاريخه املجيد باأحرف 
من ذهب اأجمل املعاين واملواقف ال�سادقة 
حتى ال�سهادة اإىل جانب مكافحة الإرهاب 
والت�سدي ل�سب����كات التج�س�ش الإ�سرائيلية 
الت����ي كانت تعمل ب�سمت و�سرية فا�ستطاع 
اإىل  ويحيله����ا  ويفكفكه����ا  يكت�سفه����ا  اأن 
الق�س����اء املخت�ش حفاظًا على اأمن الوطن 

واملواطن.
٭ مهاًل.. مهاًل..

٭ جمددًا.. اأيها ال�سادة
نح����ذر من التطاول عل����ى اجلي�ش اللبناين 
لأنه اخل����ط الأول والأخري حلماية الوحدة 
الوطنية وال�سلم الأهلي وهو العنوان الأول 
والأخ����ري، يف الدف����اع ع����ن الوط����ن و�س����د 
وردع الع����دو الإ�سرائيل����ي ع����ن النتهاكات 
والعتداءات املتكررة لالأرا�سي اللبنانية.

.. مع����ًا.. يدًا بي����د.. نحمي الوط����ن.. معًا 
باحلكم����ة وال�سجاع����ة والت�سام����ن ما بن 
اجلي�ش وال�سعب.. واملقاومة حتمي الوطن 

يف الداخل واخلارج من العداء.
يف اخلتام:

٭ حتية للجي�ش اللبناين
قائدًا.. وقيادًة وقادة ورتباء واأفراد

حتي����ة ملواقفه����م ال�سجاع����ة وت�سحياته����م 
الغالي����ة بال����دم حت����ى ال�سه����ادة يف �سبي����ل 

لبنان رحم اهلل ال�سهداء الأبرار.
واأبق����ى اجلي�ش رمزًا حار�س����ًا لهذا الوطن 

الغايل لبنان.

اجلي�ص اللبناين.. �صمانة الوطن
ورمز عنوان.. الوحدة الوطنية

اجلي�ص اللبناين
رمز عنفوان

الوطن
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.. كلمة حق تقال ب�سدق.. بحق قائد فا�سل عظيم
.. اإنه

�ساحب ال�سمو الأمري ال�سيخ حمد بن خليفة اآل ثاين.
الكلمة هي.. الكلمة.. بكل معانيها ال�سادقة.. عنوانها الوفاء

الكلم���ة ه���ي الكلمة العطرة والق���ول احل�سن والتعب���ري ال�سارخ 
النابع من اأعماق قلب كل اإن�سان ووجدانه.. جتاه الآخر

.. باملعنى وامل�سمون.
بال���دور والفع���ل وال�سجاعة... بالنط���ق.. باملوق���ف.. باملحبة.. 

بالوفاء.. والإخال�ش.. بالعطاء املفتوح دون ح�ساب.
فاأنت يا �ساحب ال�سمو رجل ال�سهامة العربية الأ�سيلة والعطاء، 
دعم���ًا للعامل العربي ب�سكل عام ولبنان ب�سكل خا�ش بعد تدمريه 
م���ن قبل الع���دو الإ�سرائيلي، فجاء موقفك ال�س���ادق، ال�سريح 

معربًا عن �سدق معاين الكلمة. 
.. الكلم���ة هي العن���وان ال�سريح.. واملحطة الهام���ة..  واملوقف 
ال�سج���اع والعنفوان.. والرجولة.. واجل���راأة والتحدي واملواجهة 
ب���كل ق���وة.. مواجه���ة كل التحدي���ات واملخاط���ر مهم���ا بلغ���ت 

الت�سحيات.
.. اإنه���ا الكلمة ال�سادقة التي حتمل �سف���ة طابع خا�ش ذو قيمة 
معنوية ومادي���ة و�سخ�سية لكل قائد.. ورئي�ش.. وملك.. واأمري.. 

و�سمو.. و�سيخ.
ا�ستحقها بج���دارة كل رجل �سهم.. �س���ادق موؤمنًا باهلل والدين 

والوطن وال�سعب والأمة.
فاأن���ت يا �ساحب ال�سم���و.. اأمري دولة قطر ال�سي���خ حمد.. �سيخ  
ال�سجاع���ة والرجولة.. و�سيخ الن�سام���ة.. �سيخ الع�سرية.. و�سيخ 

ال�سعب و�سيخ الأمة.
فاأن���ت جمددًا يا �ساحب ال�سمو ت�ستحق ب���كل جدارة و�سدق كل 
مع���اين هذه الكلمة باحلب.. والوف���اء.. والإخال�ش من القلب.. 

اإىل القلب.
وت�ستح���ق بجدارة اأن ينط���ق بل�سانه باإ�سم���ك كل مواطن عربي 

رافعًا يديه اإىل ال�سماء.. مت�سرعًا اإىل اهلل..
داعيًا لك بطول العم���ر وال�سحة والعافية واأن يحفظك ويبقيك 

فخرًا لهذه الأمة وعونًا دائمًا يف دعم ونهو�ش هذه الأمة.
فاأيادي���ك البي�ساء ر�سمت وما زالت تر�سم معامل كل املراحل يف 

كل ال���دول العربية م���ن �سرقها.. وغربها.. وم���ن �سمالها.. اإىل 
جنوبها.

منا�س���دًا... و�ساعيًا.. وم�ساعدًا وداعمًا يف ح�سم الأمور وتهدئة 
اخلواطر وفكفكة وحلحلة كافة العقد امل�ستع�سية يف كل امللفات 
العالق���ة وال�سعب���ة به���دف دع���م الأم���ن والإ�ستق���رار والرخاء 
الإجتماع���ي لرفع هذه الأمة اإىل اأ�سمى واأعلى درجة من درجات 

الرقي والزدهار امل�سرف.
فاأنت يا �ساحب ال�سمو.. �ساحب الكلمة ال�سادقة بكل ما للكلمة 

من معنى.
.. فاأن���ت يا �ساحب ال�سم���و اأمري ال�سجاعة.. واأم���ري الرجولة.. 

واأمري الكلمات... واأمري املواقف ال�سجاعة ال�سادقة...
واأمري املبادرات... واخلري والعطاء.

مرتجمًا الأقوال بالأعمال والأفعال
عنوانك يا �ساحب ال�سمو �سرف الكلمة.. �سرف املوقف.. �سرف 

امل�سمون.. �سرف اخلري والوهب والعطاء.
فاأنت �سمري الأمة واآمال ال�سعوب.

.. فتحية لدوركم احلكيم الرائد.. يا �ساحب ال�سمو ال�سيخ حمد 
بن خليفة اآل ثاين

.. حتية للحكومة القطرية..
.. حتية لل�سعب القطري ال�سقيق

.. حتي���ة للدور الرائد القطري املتق���دم الهام يف �ستى املجالت 
واملواقف احلا�سمة.

.. حتي���ة لالإجن���ازات والعطاء والأي���ادي البي�س���اء التي اأعادت 
بن���اء القرى والبلدات وامل�ساجد والكنائ�ش واملوؤ�س�سات الر�سمية 

واخلا�سة فكان لها ال�سدى الطيب يف نفو�ش كل اللبنانين.
.. فجاءت زيارتك���م الكرمية للبنان.. واجلنوب، تعبريًا �سارخًا 
ع���ن مواقفكم ال�سجاع���ة وال�سادقة دعمًا للحك���م واحلكومة.. 
وال�سع���ب.. اإىل جانب مواقفكم امل�سرف���ة دعمًا للجي�ش اللبناين 

واملقاومة.
.. �سكرًا قطر.. اأمريًا.. حكمًا.. وحكومة و�سعبًا.

.. وباملنا�سبة الكرمية
.. منا�سبة عيد الفطر ال�سعيد املبارك

 كل عام واأنتم بخري.

كتاب مفتوح من القلب.. اإىل القلب
... لأمري دولة قطر

بقلم: غالب بعا�صريي

الغالفالغالف �صكـــراً.. قطـــر

�صاحب ال�صمو الأمري ال�صيخ حمد بن خليفة اآل ثاين
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�صري للغاية
لوحـــظ ح�صـــور �صخ�صيـــة �صيداويـــة مرموقـــة 
وثريـــة ب�صـــكل يومـــي يف اإحدى م�صاجـــد املدينة 
لتاأديـــة فري�صـــة �صالة الع�صاء مـــن كل ليلة من 

ليايل �صهر رم�صان املبارك.
وعلمنـــا فيما بعد عرب قنواتنـــا اخلا�صة اأن هذه 
ال�صخ�صية تقوم بزيارات هامة بعد االنتهاء من 
تاأديـــة ال�صالة، بهـــدف اأخذ اال�صت�صـــارة الدينية 
مـــن مرجـــع روحي هـــام الإر�صـــاده عـــن الطريقة 
التـــي يدفـــع فيهـــا الـــزكاة للمرجـــع ال�صالـــح اأو 
للجمعيـــة املوثوقـــة التـــي تقـــوم بخدمـــات جّلـــى 

على م�صتوى املدينة.

مل يعد �صراً
توؤكد املعلومات املتوفرة لدينا اأن مّكب النفايات 
يف �صيـــدا الذي ي�صّكل كارثة بيئية و�صحية على 
اأبنـــاء املدينة منذ زمن بعيـــد �صوف يح�صم اأمره 
بغ�صـــون �صهرين بباكـــورة اأعمال اأوىل للمجل�س 

البلدي املنتخب اجلديد ملدينة �صيدا.

�صري
غـــادر مهند�س �صيـــداوي على جنح ال�صرعة 
مدينة �صيدا متوجهاً اإىل فرن�صا لف�س نزاع 
بـــني �صخ�صية �صيداويـــة معروفة ومغرتب 

لبناين مقيم يف العا�صمة باري�س.

من هو؟
لتح�صـــني  جاهـــداً  ي�صعـــى  الـــذي  املهند�ـــس 
و�صعـــه املهنـــي واملـــايل على ح�صـــاب الفقراء 
بع�ـــس  ب�صـــراء  يقـــوم  حيـــث  وامل�صاكـــني 
ال�صعبيـــة  االأحيـــاء  يف  القدميـــة  العقـــارات 
ل�صالـــح مرجعيـــة اقت�صاديـــة عقاريـــة لهـــا 
عالقـــة مع �صركات خارجيـــة بهدف الك�صب 
املادي الوفري وال�صريع على ح�صاب اأ�صحاب 
البيـــوت املحتاجني للمـــال يف هذه الظروف 
االقت�صاديـــة ال�صعبـــة بهـــدف تاأمـــني لقمة 
باأ�صعـــار  العي�ـــس واإن كان بيعـــت عقاراتهـــم 

اأدنى من قيمتها الفعلية.
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٭ بقلم: حممد بلوط
جنحـــت القمـــة الثالثيـــة اللبنانية- ال�صوريـــة- ال�صعودية، التي انعقدت يف ق�صر بعبـــدا يف 30 متوز املا�صي، يف متديد �صقـــف امل�صهد ال�صيا�صي 
اللبنـــاين. ونزعـــت فتيـــل تفجري جديد كان ميكن اأن يح�صل يف اأي وقت، موؤكدة مـــرة اأخرى اأهمية وفعالية الدور الذي تلعبه �صوريا واململكة 

العربية ال�صعودية يف تعزيز اال�صتقرار والهدوء يف لبنان.
وال �صـــك اأن الزيـــارة امل�صرتكـــة لـــكل من العاهل ال�صعودي امللك عبد اهلل بن عبد العزيز والرئي�س ال�صـــوري الدكتور ب�صار االأ�صد للبنان، تعترب 
تاريخيـــة يف كل املقايي�ـــس لي�ـــس الأنها اأ�صفرت عن نتائج اإيجابية وا�صحة يف واأد الفتنة فح�صب بل اأي�صاً الأنها كّر�صت االهتمام والدور ال�صوري 

وال�صعودي من اأجل م�صاعدة اللبنانيني على جتاوز ما يواجهونه من �صعوبات وعقبات يف �صّتى املجاالت.

�صّمام اأمان يف وجه العوا�صف القادمة
القمة اللبنانية - ال�صورية - ال�صعودية

الغالفالغالف

يق���ول م�س���در �سيا�سي ب���ارز اأن جميء امللك عب���د اهلل والرئي����ش الأ�سد اإىل 
لبن���ان يف هذا الوقت بالذات يعترب خط���وة حم�سوبة ودقيقة، لأن هذه الزيارة 
امل�سرتك���ة هي الت���ي اأّدت اإىل جل���م املوقف ال���ذي اأخذ بالتده���ور بعد ت�سرب 
معلومات عن قرار ظني للمحكمة الدولية يتهم عنا�سر من حزب اهلل باغتيال 
الرئي�ش ال�سهيد رفيق احلريري، ووفق اأكرث من م�سدر فاإن هذا املو�سوع كان 
اأب���رز املوا�سيع التي تناولتها الزيارة والقمة الثالثية واللقاءات بن امللك عبد 
اهلل والرئي����ش �سع���د احلريري، والرئي�ش الأ�سد والرئي����ش نبيه بري، وقيل اأن 
خ���ادم احلرم���ن ال�سريفن وعده باأن تب���ذل اململكة جهودًا م���ن اأجل معاجلة 
ه���ذه امل�ساأل���ة ل �سيما اأن مثل هذا القرار الظني الذي تدور حوله اأ�سئلة كثرية 

�سيهدد ال�ستقرار يف لبنان.
واإىل جان���ب ذلك فاإن القم���ة الثالثية �سّكلت �سراكة �سوري���ة �سعودية قوية يف 
م�ساع���دة لبنان على جتاوز ال�سعوبات التي يواجهه���ا، ويف التعاون والتن�سيق 

بن البلدين لرتجمة هذه امل�ساعدة يف كل املراحل.
ول ب���د م���ن التاأكيد عل���ى اأن نظرية ال���� )�ش- ����ش( ال�سهرية التي ن���ادى بها 
الرئي����ش ب���ري، قد اأك���دت فعاليتها على غ���ري �سعيد، وهذا ما جع���ل الرئي�ش 
الأ�سد يخاطب رئي�ش املجل�ش النيابي يف املطار قائاًل اأن ال� )�ش – �ش( جاءت 

هذه املرة اإليكم.
ووف���ق املعلومات الت���ي ت�سربت فاإن فريق عمل �س���وري- �سعودي م�سرتك كّلف 
مبتابع���ة نتائج القمة الثالثية وزيارة امللك عب���د اهلل والرئي�ش الأ�سد، ويراأ�ش 
الفريق ال�سعودي م�ست�سار امللك عبد اهلل، وجنله الأمري عبد العزيز، والفريق 

ال�سوري وزير اخلارجية وليد املعلم.
وتقول املعلومات اأي�سًا اأن هذين الفريقن حتركا بعد القمة ملتابعة العديد من 

الأمور التي تناولها البحث ومنها على وجه اخل�سو�ش ق�سية القرار الظني.
ومل يقت�س���ر اهتمام القمة بال�ساأن الداخل���ي اللبناين بل تناول اأي�سًا الأخطار 
والتهدي���دات الإ�سرائيلي���ة امل�ستم���رة للبنان، وج���رى التاأكيد عل���ى الت�سامن 

والوقوف اإىل جانبه يف وجه هذه التهديدات والتحديات.
وكان املل���ك عبد اهلل والرئي�ش الأ�سد و�سال اإىل مطار رفيق احلريري الدويل 
عل���ى منت الطائ���رة اخلا�سة للعاهل ال�سع���ودي، واأقيم لهم���ا ا�ستقبال ر�سمي 
حا�س���د و�سط مظاه���ر حفاوة غري عادية توازي هذه الزي���ارة التاريخية وغري 

امل�سبوقة.
وعق���دت يف ق�سر بعبدا قم���ة ثالثية �سّمت رئي�ش اجلمهوري���ة العماد مي�سال 
�سليم���ان وامللك عب���د اهلل والرئي����ش الأ�سد ثم ان�س���م اإليه���م الرئي�سان بري 

حوار امللك عبد الله والرئيس األسدالرئيس ميشال سليمان متوسطًا امللك عبد الله والرئيس األسد خالل القمة الزعيمان امللك عبد الله والرئيس األسد لحظة وصولهما
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الغالفالغالف

واحلريري قبل اأن تتح���ول اإىل اجتماع مو�ّسع �سارك فيه عن اجلانب اللبناين 
وزي���ر اخلارجية الدكت���ور علي ال�سام���ي، واملدي���ر العام لرئا�س���ة اجلمهورية 
ال�سف���ري ناجي اأبي عا�س���ي. وعن اجلان���ب ال�سعودي وزي���ر اخلارجية الأمري 
�سع���ود الفي�سل، ورئي����ش ال�ستخبارات العامة الأمري مق���رن بن عبد العزيز. 
وع���ن اجلانب ال�س���وري وزير اخلارجي���ة وليد املعل���م وامل�ست�س���ارة ال�سيا�سية 

والإعالمية يف الرئا�سة الدكتورة بثينة �سعبان.

بيان القمة
و�سدر عن القمة بيان م�سرتك جاء فيه:

اأجرى القادة مباحثات تناولت �سبل تعزيز الوفاق الوطني وال�ستقرار الداخلي 
يف لبنان وحت�سن فر�ش النمو القت�سادي والجتماعي.

نّوه القادة بالتطورات الإيجابية التي ح�سلت على ال�ساحة اللبنانية منذ اتفاق 
الدوحة واأك���دوا على ا�ستمرار نهج التهدئة واحل���وار وتعزيز الوحدة الوطنية 

ودرء الأخطار اخلارجية.
واأعلن���وا عن ت�سامنهم مع لبن���ان يف مواجهة تهدي���دات اإ�سرائيل وخروقاتها 

اليومية ل�سيادته وا�ستقالله و�سعيها لزعزعة ا�ستقراره.
اأكد القادة على اأهمية ال�ستمرار بدعم اتفاق الدوحة وا�ستكمال تنفيذ اتفاق 

الطائف وموا�سلة عمل هيئة احلوار الوطني واللتزام بعدم اللجوء اإىل العنف 
وتغلي���ب م�سلحة لبنان العليا على اأي م�سلحة فئوية، والحتكام اإىل ال�سرعية 

واملوؤ�س�سات الد�ستورية واإىل حكومة الوحدة الوطنية حلل اخلالفات.
واأك���د الزعيمان ال�سوري وال�سعودي ا�ستمرار دعمهما للبنان ورئي�سه ملا هو يف 

م�سلحة اللبنانين.
ا�ستعر�ش الق���ادة تطور الأو�ساع على ال�سعيد الإقليم���ي واأكدوا على �سرورة 
الت�سام���ن والوقوف �سفًا واحدًا لرفع التحديات التي تواجهها الدول العربية، 
وعلى راأ�سه���ا التحدي الإ�سرائيلي الذي يتمث���ل با�ستمرار الحتالل لالأرا�سي 
العربي���ة واملمار�سات التع�سفية والإجرامية �س���د ال�سعب الفل�سطيني وح�سار 
غ���زة، وال�سع���ي امل���دان لتهوي���د مدين���ة القد�ش، وكذل���ك مواجهة م���ا يحاك 
للمنطقة العربية من د�سائ�ش وموؤامرات لإرباكها بالفنت الطائفية واملذهبية، 
والت���ي لن تكون اأي دولة عربية مبناأى عن تداعياتها، وهي التي متيز تاريخها 

بروح العي�ش امل�سرتك.
اأك���دوا يف ه���ذا املج���ال �س���رورة ال�سع���ي ب�سورة حثيث���ة لإقامة �س���الم عادل 
و�سام���ل يف ال�س���رق الأو�سط، ب���دون اإبطاء و�سمن مهل حم���ددة، على قاعدة 
قرارات ال�سرعية الدولية ومرجعية مدريد واملبادرة العربية لل�سالم يف جميع 

مندرجاتها.

يف ال�صجل الذهبي
بعده���ا، وّقع كل من املل���ك عبد اهلل والرئي�ش الأ�سد ال�سج���ل الذهبي لرئا�سة 
اجلمهوري���ة، حي���ث دّون املل���ك ال�سعودي الكلم���ة الآتية: "لق���د �سعدنا بزيارة 
الق�س���ر اجلمه���وري يف بعب���دا واللتق���اء بفخام���ة الرئي�ش اللبن���اين مي�سال 
�سليم���ان وعدد من م�سوؤويل اجلمهورية اللبناني���ة ال�سقيقة والتي تاأتي تتويجًا 
للعالقات التاريخية املتميزة وجت�سيدًا للتعاون بن البلدين ال�سقيقن، ونعرب 
يف هذه املنا�سبة عن تقديرنا حلكومة و�سعب لبنان ال�سقيق، وننقل لهم جميعًا 
اأ�سمى م�ساعر املودة والعتزاز والتقدير من �سعب اململكة العربية ال�سعودية. 
م���ع متنياتنا للجمهورية اللبنانية و�سعبها ال�سقي���ق باملزيد من التقدم والأمن 

وال�ستقرار والزدهار".
ودّون الرئي����ش ال�س���وري كلمة هنا ن�سها: "اأود اأن اأع���رّب عن �سعادتي الكبرية 
بزي���ارة ق�سر بعب���دا واجلمهورية العربي���ة ال�سقيقة متمني���ًا لفخامة الرئي�ش 
مي�سال �سليمان ولكل من التقيناهم من امل�سوؤولن اللبنانين التوفيق والنجاح، 

ولل�سعب اللبناين ال�سقيق دوام التقدم والزدهار.
واآم���ل اأن نوا�سل العمل معًا من اأجل الرتقاء بالعالقات التي جتمع بن بلدينا 
ال�سقيقن اإىل امل�ستوى الذي يطمح اإليه ال�سعب ال�سوري واللبناين، ملا فيه خري 

البلدين والأمة العربية جمعاء".
وتخّل���ل الزي���ارة خلوتان مهمت���ان الأوىل جمع���ت الرئي�ش الأ�سد م���ع الرئي�ش 
ب���ري يف اإح���دى قاع���ات الق�س���ر اجلمه���وري عل���ى م���دى اأك���رث م���ن �ساعة، 
والثاني���ة كان���ت ب���ن املل���ك عب���د اهلل والرئي����ش احلري���ري يف بي���ت الو�سط، 
اإىل جان���ب لق���اء مو�س���ع �سم روؤ�س���اء احلكوم���ة ال�سابقن وعدد م���ن الوزراء 

والنواب.
وح�س���ب املعلوم���ات القليلة التي ت�سربت ف���اإن هاتن اخللوت���ان تناولتا الو�سع 
الداخل���ي اللبن���اين و�سب���ل تعزيز ال�ستق���رار والوف���اق بن اللبناني���ن، وكان 
ت�سديد من بري واحلريري على اأهمية الدور ال�سعودي وال�سوري يف دعم هذا 

ال�ستقرار وتعزيز روح الوفاق واحلوار بن اللبنانين.
دام���ت الزيارة امل�سرتكة للملك عبد اهلل والرئي�ش الأ�سد اأربع �ساعات ون�سف 
�ساع���ة كانت كافي���ة لالإحاطة بكل جوان���ب التطورات على ال�ساح���ة اللبنانية 
والعربي���ة، ل بل اأن املحادثات التي اأجراها الزعيم���ان العربيان اأّدت الغر�ش 
الأ�سا�س���ي وه���و واأد الفتنة، وجلم التوتر، وتغليب لغ���ة الوفاق واحلوار تدعيمًا 

لال�ستقرار الأمني وال�سيا�سي يف لبنان.
قمة بعبدا الثالثية �سكلت �سّمم اأمان ميكن الرهان عليها يف مواجهة العا�سف 

القادمة وال�ستحقاقات املقبلة، وحماية ال�سلم الأهلي يف البالد.
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٭ بقلم: حممد بلوط
خـــالل العـــدوان الـــذي �صّنـــه العـــدو االإ�صرائيلي يف متوز عـــام 2006 على لبنان، وبينمـــا كانت الطائـــرات االإ�صرائيلية ترمـــي اآالف االأطنان من 
القنابـــل علـــى العديـــد مـــن املناطـــق اللبنانية قام �صديق لبنـــان واللبنانيني اأمري دولة قطر �صمـــو ال�صيخ حمد بن خليفـــة اآل ثاين بزيارة ذات 
معـــاين ودالالت كبـــرية، وحر�ـــس علـــى اأن يجـــول يف اأحيـــاء ال�صاحيـــة اجلنوبية التي دمرهـــا الق�صـــف االإ�صرائيلي جم�صداً بالفعـــل ال بالقول 

الوقوف اإىل جانب لبنان وموؤازرته يف وجه العدوان.
وبعـــد اأربـــع �صنـــوات زار ال�صيـــخ حمـــد لبنـــان مرة اأخـــرى، وحر�س هذه املرة علـــى اأن ال تكـــون الزيارة جمـــرد اإطاللة بروتوكوليـــة، فق�صد هو 
وعقيلتـــه ال�صيخـــة مـــوزة املناطـــق املتاخمة للحدود اجلنوبية برفقـــة الروؤ�صاء الثالثة، ووقـــف عند احلدود يحّي املقاومـــة يف جهادها، ويجدد 

التاأكيد اأي�صاً على دعم لبنان وم�صاعدته يف النهو�س وحت�صني �صاحته.

اأمري قطر �صديق لبنان واللبنانيني
ح�صور دائم يف احلرب وال�صلم

زيارة تاريخية ج�ّصدت روح التعاون والت�صامن

الغالفالغالف

�سكرًا قطر.. نعم �سكرًا قطر التي �سارعت بعد عدوان متوز اإىل تقدمي الدعم 
الكب���ري والب���دء بور�س���ة اإعادة الإعم���ار، فتكفلت باإع���ادة بناء اأك���رب البلدات 
والق���رى املدم���رة بنت جبيل، اخلي���ام، وعيتا ال�سعب، وعينات���ا، كما �ساهمت 
يف اإعم���ار العدي���د من املوؤ�س�س���ات املدنية والدينية وغريه���ا، وبالتايل جددت 
احت�س���ان لبنان واللبنانين، بع���د اأن كانت الراعية وامل�سيفة وامل�ساركة ب�سكل 

اأ�سا�سي يف اإجناز اتفاق الدوحة. 
ول يقت�سر الأمر على ذلك فقد كانت قطر ال�سباقة يف موؤازرة لبنان، وقدمت 
ل���ه قبل ذلك م�ساع���دات كبرية لتوؤكد اأنه���ا ال�سديق وال�سقي���ق املحب للبنان 

واللبنانين.
لق���د �سّكلت زيارة ال�سيخ حمد للبن���ان يف اأواخر متوز املن�سرم حمطة جديدة 
لي����ش على �سعيد العالقة املمت���ازة واملتميزة بن لبنان وقطر فح�سب بل اأي�سًا 
عل���ى �سعيد اإعطاء منوذج للتعاون والت�سام���ن العربين خ�سو�سًا يف الأوقات 

ال�سعبة.
ومن���ذ اأن وط���اأت قدم���اه اأر�ش املط���ار كان ال�سيخ حمد يفك���ر يف ما ميكن اأن 
يقدمه مرة اأخرى للبنان، م�سددًا يف الوقت نف�سه على وجوب تعزيز الت�سامن 

والتوافق بن اللبنانين مبختلف فئاته وطوائفه.

امل�صاركة بعيد اجلي�ص
واإىل جان���ب اللقاءات الر�سمي���ة التي عقدها مع روؤ�س���اء اجلمهورية واملجل�ش 
النياب���ي واحلكومة، فقد حر�ش اأمري قطر، وهي امل���رة الأوىل، على امل�ساركة 

يف احتف���ال عيد اجلي�ش اللبناين، ودّون يف ال�سجل الذهبي للمدر�سة احلربية 
العبارة التالية:" ي�سرين اأن اأ�سارك يف الحتفال بعيد اجلي�ش اللبناين البا�سل 
ونعر عن كل التقدير لت�سحياته اجل�سام من اأجل حماية لبنان و�سعبه العزيز 

الذي نتمنى له كل اخلري والأمان".
اأم���ا رئي�ش اجلمهوري���ة العماد مي�سال �سليمان فقد دع���ا يف كلمة له باملنا�سبة 
اجلي����ش اللبناين وكافة القوى الأمنية للت�سدي للعدو املرتب�ش بالوطن، واإىل 
واأد الفتن���ة التي يحكها ل�سعبن���ا كبديل عن حرب انتقامي���ة ي�سّنها، ولإ�سقاط 

جتربتنا الدميقراطية التي تتناق�ش مع فل�سفة كيانه الغا�سب.
وق���ال "لق���د ا�ستطعنا منذ اتف���اق الدوحة وخالل ال�سنت���ن املا�سيتن حتقيق 
العدي���د من الأهداف التي التزمنا بها يف خطاب الق�سم، وينتظرنا املزيد من 

اجلهد كي نتالقى مع املزيد من مواعيد النجاح".
وجدد �سليمان "العزم على متتن وحدتنا الوطنية وعلى تعزيز جممل قدراتنا 
القومي���ة من دبلوما�سية وع�سكري���ة واقت�سادية، حلماية لبنان والدفاع عنه"، 
موؤك���دًا يف هذا املجال على ا�ستم���رار التن�سيق والتعاون بن اجلي�سن اللبناين 

وقوات "اليونيفيل" وفقًا لقواعد ال�ستباك املتفق عليها.

جولة اجلنوب
وقبل يوم من هذا الحتفال كان لأمري قطر وعقيلته ال�سيخة موزة يوم جنوبي 
طوي���ل، بدا يف بن���ت جبيل وانته���ى يف امل�سيلح حي���ث اأقام ل���ه رئي�ش جمل�ش 
النواب نبيه بري ماأدبة غداء حا�سدة ح�سرها رئي�ش احلكومة �سعد احلريري 

صورة تذكارية جامعة للرؤساء الثالث واألمير الضيف الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني مع القيادات األمنية والعسكرية الرئيس ميشال سليمان متوسطًا أمير دولة قطر سمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني والرئيس نبيه بري والرئيس سعد الدين الحريري
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وعدد كبري من الوزراء والنواب وامل�سوؤولن.
وكان اإىل جانب اأمري قطر يف النطالق بهذه اجلولة الرئي�ش �سليمان ترافقهما 
عقيلتاهم���ا ال�سيخة موزة بنت نا�سر امل�سندة وال�سيدة وفاء �سليمان، وكان يف 
ا�ستقباله���م يف املحط���ة الأوىل يف بنت جبيل الرئي�سان نبي���ه بري واحلريري 
وممثل الأمن العام حلزب اهلل النائب حممد رعد وعدد من الوزراء والنواب 
وال�سخ�سي���ات وح�سد كبري من املواطنن الذين ا�سطفوا على جانبي الطريق 

يحّيون ال�سيف الكبري.
وبعده���ا اأزاح الرئي�ش �سليمان والأمري حمد وعقيلتاهم���ا ال�ستارة عن اللوحة 
التذكارية ل�سوق بنت جبي���ل التي انتقلوا اإىل موقعها و�سط ح�سود �سعبية على 

جانبي الطريق، �سرح الأمري حمد لل�سحافين فقال:
"اإنن���ي �سعي���د لوج���ودي يف هذا امل���كان الذي تعّر����ش لع���دوان، واأراه الآن 
وق���د عاد البن���اء والإعم���ار فيه. اأ�سك���ر املجاهدي���ن الذين �سح���وا بحياتهم 
وباأمواله���م يف �سبيل رفعة هذا الوطن وال���ذي ل ميثل لبنان وحده اإمنا العرب 

جمتمعن".

احتفال م�صت�صفى بنت جبيل
وافتت���ح اأمري قط���ر بعد ذلك م�ست�سف���ى بنت جبيل الذي قدم���ت قطر اأحدث 
التجهي���زات الالزمة له، واأقيم احتف���ال باملنا�سبة تكلم فيه بداية النائب رعد 
فق���ال:" اإن لقاءن���ا اليوم ياأتي يف زم���ن النت�سار وينعقد عن���د خط ال�سمود 

واملواجهة الذي اأ�سقط م�سروع ال�سرق الأو�سط اجلديد".
و�سك���ر قطر على ما قدمته م���ن دعم وم�ساعدة للبن���ان واجلنوب، وقال: "يف 
اأعقاب ح���رب متوز العدوانية، ع�سف���ت بلبنان اأزمة داخلي���ة مديدة ومريرة 
يدرك اللبنانيون جميعًا اأن اتفاق الدوحة الذي اأجنز برعايتكم، �سمو الأمري، 
فت���ح الطريق اأمام ع���ودة احلياة ال�سيا�سية اإىل طبيعته���ا، فجرت النتخابات 
الرئا�سي���ة والنيابية وبعدها مت ت�سكيل حكومة الوحدة الوطنية وانعقدت هيئة 

احلوار الوطني".
ث���م األق���ى الرئي�ش ب���ري كلمة ا�ستهله���ا بعبارات حمل���ت ال�سكر لقط���ر اأمريًا 

وحكومة و�سعبًا وقال:
ال�سمو، " �ساحب 

هنا يف بنت جبيل ل يكفي اأن نقول �سكرًا قطر من القلب للقلب لكرثة اأياديكم 
البي�س���اء عل���ى �ست���ى لبنان وعل���ى كل املعمورة. يف ه���ذا املكان املفت���وح كتابًا 
لتاري���خ املج���د، وعلى مرمى العن م���ن عن عيناتا وعلى مرم���ى ابت�سامة من 

عيتا ال�سعب، وعلى مرمى �سنبلة من �سهل اخليام.
�سك���رًا قط���ر على اإع���ادة اإعمار اآلف الوح���دات ال�سكنية الت���ي يرتفع بنيانها 
على نقاط الع���الم الأربعة بنت جبيل واأخواتها عيناتا وعيتا ال�سعب واخليام، 
ه���ذه العناوين التي كانت هدفًا على منظار الت�سويب الإ�سرائيلي بكل اأ�سلحة 

الدمار الربية والبحرية طيلة ثالثة وثالثن يومًا".

اأ�س���اف: " الي���وم اكتملت عنا�سر املقاومة الأربع لأي ع���دوان اإ�سرائيلي حيث 
اأن لبن���ان ميلك  اأوًل قوة الردع املتمثلة دائمًا ب�سالح الوحدة الوطنية وال�سعب 
واجلي����ش واملقاوم���ة، وثاني���ًا عملي���ة النهو�ش بع���د اإعمار م���ا هدمته احلرب 
الإ�سرائيلية الأخرية بدعم ومتويل من دولة قطر، دون اأن نن�سى ف�سل الأخوة 
يف دول���ة الكويت واململك���ة العربية ال�سعودية ودولة الإم���ارات العربية و�سورية 

واجلمهوري���ة الإ�سالمية يف اإيران على م�ساحة عدد كبري من البلدات والقرى 
وثالث���ًا حت�سن املنطقة احلدودية بخط دفاع �سحي يتمثل مب�ست�سفى الدوحة 

يف بنت جبيل".
واإذ اأ�سار اإىل احلاجة للعديد من ال�سدود لالإفادة من مياه لبنان، اأمل م�ساعدة 

قطر مرة اأخرى يف هذا املجال.
واأ�ساد اأي�سًا بدور قطر يف جمل�ش الأمن اإبان عدوان متوز، وختم قائاًل:

" لق���د اتفقن���ا يف الدوحة برعايتكم الكرمية عل���ى ال�سري بلبنان يف طريق 
وا�سح للخ���روج من الأزمات ونح���ن اليوم ومبنا�سبة زيارتك���م لبلدكم الثاين 
لبن���ان ناأمل من �سموك���م الت�سديد عل���ى حت�سن اتفاق الدوح���ة ومثله اتفاق 

الطائف بهدف احلفاظ على وحدة لبنان و�سالمه الأهلي.
اإنن���ا نتمن���ى اأن تكون زيارتك���م كما زيارة الأم����ش للعاهل ال�سع���ودي ول�سيادة 
الرئي�ش ب�سار الأ�سد منا�سبة لتعزيز م�سرية بناء الثقة بن الأطراف اللبنانين 

وعدم الوقوع يف الأفخاخ الهادفة اإىل العودة بلبنان اإىل اأجواء الفتنة".
واألقى اأمري قطر يف ختام املهرجان كلمة قال فيها:

" م���ا ي���زال لبنان يواجه الكثري من التحديات، وه���و اأهل ملواجهتها، وعلى 
راأ�سه���ا حت���دي اإعمار املجتم���ع واإعادة بن���اء املواط���ن. اإنها معرك���ة ل ميكن 
تق�سي���م اللبناني���ن فيه���ا اإىل خا�سر ورابح، فاإم���ا اأن يك�سبه���ا اللبنانيون معًا 

ويك�سبها  معهم العرب اأو يخ�سروها جميعًا ومعهم العرب اأي�سًا.
ولي����ش لدين���ا �سك ب���اأن لبنان قد اخت���ار اأن يواج���ه هذا التح���دي واأن يك�سب 
ه���ذا الن���زال. وهذا اخلي���ار يعن���ي التم�سك بعروب���ة لبنان، فه���ي التي جتمع 
اأهل���ه وتربطهم مبحيطه���م، كما يعني هذا اخليار التم�س���ك باملواطنة اأ�سا�سًا 

لالنتماء اإىل هذا الوطن الذي يت�سع لكافة الديانات واملذاهب".
و�سملت جولة الأمري حمد بلدة اخليام حيث اأزاح ال�ستارة عن اللوحة التذكارية 
مل�سج���د البلدة، وغر�ش �سجرة زيتون يف �ساحتها. وزار اأي�سًا بلدة دير ميما�ش 

وكني�ستها وت�سّلم مفتاح البلدة كما يف اخليام. 
ويف اليوم نف�سه اأق���ام الرئي�ش احلريري لالأمري ال�سيف ماأدبة ع�ساء حا�سدة 

تكرميًا له وللوفد املرافق.
يف احلرب وال�سل���م وقف اأمري قطر اإىل جانب لبنان. وكان دائمًا املبادرة اإىل 
ن�سرة اللبنانين وم�ساعدتهم بدءًا من الدوحة وانتهاء بزيارة اآخر متوز واأول 
اآب، وه���ي الزيارة الت���ي �ستبقى حمطة بارزة يف تاري���خ العالقات املميزة بن 
البلدين ال�سقيقن، وعالمة من عالمات الت�سامن العربي ودعم لبنان بالفعل 

ل بالقول.

الغالفالغالف
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ذكرى ذكرى

32 عام���ًا عل���ى تغيي���ب الإم���ام مو�س���ى ال�س���در، 
والق�سي���ة ما ت���زال تطرق �سم���ري املجتمع العربي 

والدويل، وت�سكل و�سمة عار يف جبن العدالة.
منذ ذلك التاريخ وحتى الي���وم تبقى هذه الق�سية 
الوطني���ة حّي���ة من خالل م�س���رية حرك���ة الإمام، 
حركة »اأمل« بقيادة الرئي�ش نبيه بري الذي ي�ستمر 
يف حمل الأمان���ة، وتاأكيد النهج الذي خّطه الإمام 
املغيب. نهج العدالة والعتدال، واملقاومة يف �سبيل 
الوطن، والعي����ش امل�سرتك، واحلرية، وكل ما يعود 

للنا�ش باخلري واملحبة.
خ���الل م�سريت���ه الوطني���ة، والت���ي يعم���ل لأجله���ا 

الرئي�ش بري اليوم مكماًل الطريق.
الأع���الم اللبناني���ة واأع���الم حرك���ة »اأم���ل« زّينت 
الطرقات وال�سوارع، والبحر احت�سن املراكب عند 
�ساطئ �سور متّوجة بالأعالم ومرتاق�سة على وقع 

الأنا�سيد احلما�سية.
مئات م���ن عنا�سر الدف���اع املدين وك�ساف���ة الر�سالة 
الإ�سالمي���ة التابع���ن حلرك���ة »اأم���ل« �سّكل���وا �سل�سلة 
ب�سري���ة حميط مب���كان املهرج���ان عند مرف���اأ �سور، 
واإج���راءات اأمني���ة م�سددة اتخذت عن���د املفارق ويف 

ال�ساحات.
والنا����ش تتوافد بالبا�س���ات وال�سي���ارات وم�سيًا على 
الأق���دام.. ع�س���رات الآلف يتدفق���ون اإىل مداخ���ل 
املدين���ة، و�ساحة املهرجان ت�سي���ق بالب�سر، واجلميع 
ينتظر الرئي����ش بري وخطابه يف ه���ذه املنا�سبة ككل 

عام.
احل�س���ور الر�سمي يف املهرجان كان متنوعًا وميثل 
الأط���راف من 8 و14 اآذار ومن الو�سط.. جميعهم 
جاوؤوا للم�ساركة يف هذه املنا�سبة الوطنية اجلامعة 
لأن الإم���ام ال�سدر كان اأحد اأبرز الداعن للوحدة 
الوطني���ة وللتالح���م ب���ن كل الفئ���ات والطوائ���ف 

واملذاهب.
لقد وق���ف الرئي�ش بري على ه���ذا املنرب غري مرة 
مطالب���ًا متابعة هذه الق�سية حتى النهاية، وها هو 
اليوم بع���د اأن اأطل على اجلمه���ور الكبري يوؤكد اأن 
ق�سي���ة الإمام ال�س���در » ل ميكن اإغراقها اأو غ�سل 

الي���د منه���ا« واأن الإم���ام »عر�سه قلوبن���ا ولي�ش يف 
الق�سور« 

وبالنتق���ال يف ق�سي���ة الإم���ام املغّي���ب اإىل ق�سي���ة 
الرئي����ش ال�سهيد رفيق احلريري دعا الرئي�ش بري 
من جدي���د اإىل التحقيق بكل القرائ���ن واملعطيات 
التي قدمه���ا الأمن العام حلزب اهلل ال�سيد ح�سن 
ن�س���ر اهلل، موؤك���دًا »اأن اإ�سرائيل ل ميكن اأن تكون 
ف���وق ال�سبه���ات يف م���ا يخ����ش ا�سته���داف لبنان 
وحماول���ة تقوي�ش ا�ستقراره وتخريب نظامه العام 

عن طريق اغتيال الرئي�ش ال�سهيد احلريري«.
وقال »اأن الق�س���اء اللبناين مدعو اإىل تكوين ملف 
حتقي���ق كام���ل يف الأدوار الإ�سرائيلي���ة املتنوع���ة 
مبحاول���ة اغتيال ال�سلم الأهل���ي يف لبنان وتقدميه 
للمحكم���ة الدولي���ة، وللتحقي���ق يف كل الرتكابات 
و�سه���ود ال���زور والتج���اوزات التي �سع���ت لت�سليل 
التحقي���ق يف جرمي���ة اغتي���ال الرئي����ش احلريري 

حر�سًا على الو�سول اإىل احلقيقة«.
وق���دم الرئي����ش بري مداخل���ة قانونية اأ�س���ار فيها 
اإىل اخت�سا����ش م�سرتك ما ب���ن الق�ساء اللبناين 
واملحكم���ة اخلا�س���ة )الدولي���ة(. م�سيف���ًا اأنه اإذا 
اأعلنت املحكمة ع���دم �سالحيتها ملالحقة مرتكب 
ج���رم ما كما ح�س���ل فعاًل يعود للق�س���اء اللبناين 
ه���ذا الأمر، اأي مالحقة املرتك���ب عماًل باملبداأ اأنه 

ل يجوز ملجرم اأن يفلت من العقاب.
ودعا الرئي�ش املجل����ش اإىل »ا�ستثمار فر�سة لبنان 
القائمة واملفتوحة منذ اتفاق الدوحة والتي تاأكدت 
من خالل �سبكة الأم���ان العربية التي عربت عنها 
قمة بعبدا اللبنانية – ال�سورية – ال�سعودية، والتي 
ترافقت مع زيارة اأمري دولة قطر اإىل لبنان، وذلك 
عرب ك�سب الفر�سة للخروج من م�سروع الفتنة اإىل 

م�س���روع الدولة والوحدة والت�سام���ن، ودائمًا عرب 
احلوار ولو متادى«.

ويف خطابه ال�سامل الذي جاء بحجم املنا�سبة اأكد 
الرئي�ش بري » اأن م�س���روع الدولة و�سرورة الدولة 

يف لبنان هو م�سلحة �سيعية، بل اإميان �سيعي«.
ودع���ا اإىل »الع���ودة اإىل كلم���ة �سواء الت���ي اأطلقها 
الإم���ام ال�سدر، قائاًل »اإنن���ا يف لبنان وبعد الفتنة 
الك���ربى اتفقن���ا على اأم���ور اأ�سا�سي���ة. لبنان وطن 
نهائ���ي، عروبة لبنان، عالقات���ه املميزة مع �سوريا 
وباق���ي الب���الد العربي���ة، ا�ستقالل���ه، �سيادت���ه، ل 
جتزئة، ل تق�سيم، ل توطن، حترير لبنان بجي�سه 

و�سعبه ومقاومته«.
كما دع���ا اإىل تطبيق الطائ���ف والد�ستور والقانون 
ب���دون انتقائي���ة، وق���ال »املطل���وب ال�س���ري يف هذا 
العقد الجتماعي الذي ا�سمه الطائف واإل البحث 
ع���ن عقد اجتماع���ي اآخر، ل اأراه ب���كل �سراحة يف 
متن���اول الي���د والفكر. م���ن هنا ومن���ذ الت�سعينات 
اإ�سرارن���ا عل���ى العم���ل لت�سكي���ل الهيئ���ة الوطنية 
التي تق���رتح ال�سبل لإلغاء الطائفي���ة. ومرة اأخرى 
فلي�سمع من له اأذنان، هذه الهيئة ل تلغي الطوائف 
اأو حقوقه���ا واإمنا متنع الجتار بالطوائف وتعطيها 
املنع���ة والقوة. اإنها قنطرة العقد الجتماعي الذي 
�سي���د علي���ه الطائ���ف وبدونه���ا �سنك���ون كما نحن 
قبائل طائفية ومذهبي���ة.. الهيئة تكر�ش املنا�سفة 

للطوائف والطائفية تكّر�ش املحا�س�سة. 
الهيئ���ة الوطنية تكّر����ش خدمة العل���م، والطائفية 
تعّر����ش اجلي����ش وتهج���م علي���ه. الهيئ���ة الوطنية 
تكّر�ش التاري���خ املوحد للبن���ان، والطائفية تكر�ش 
تق�سيم لبن���ان. الهيئة تكر�ش كت���اب تن�سئة وطنية 
واح���دة والطائفية تكر�ش ن�س���ر الن�سقاق والفرقة 

كلما اختلف اثنان. الهيئة طوائف ودين والطائفية 
جت���ارة وكف���ر. الهيئ���ة تلغ���ي املذهب ع���ن الهوية 

والطائفية تطّيف لبنانية لبنان وعروبة لبنان.
الهيئة اأ�سبحت يا �س���ادة للبنان �سرورة لي�ش لكم 
وحدكم، لي�ست للبنان وح���ده فح�سب بل اأ�سبحت 

�سرورة للعامل العربي«.
ويف معر����ش تناوله الو�سع يف املنطقة قال الرئي�ش 
بري » اإن الإدارة الأمريكية حتاول يف الوقت ال�سائع 
اأن تك�س���ب خط���وة اإىل الأم���ام على رقع���ة �سطرجن 
اأزمة ال�سرق الأو�سط عن طريق حتقيق املفاو�سات 

املبا�سرة بن الفل�سطينين والإ�سرائيلين«.
واأ�س���اف: »اإن اإ�سرائي���ل حت���اول اأن تك�سب الوقت 
لتعميق ال�سرخ الفل�سطيني – الفل�سطيني ولزيادة 
الإحب���اط يف م���ا يخ����ش يف م���ا يخ����ش احلق���وق 
الوطني���ة الفل�سطيني���ة، وبالتايل اإخ�س���اع املوقف 
الفل�سطين���ي ملتطلبات م�سلح���ة الإدارة الأمريكية 

يف ا�ستمرار ال�سري اإىل اخللف«.
وقال الرئي�ش بري« »وفيما يتعلق باملنطقة فاإننا يف 
حركة اأمل بدايًة معنيون ببناء اأف�سل العالقات مع 
ال�سقيقة �سوريا، وببناء قناعة وطنية �ساملة توؤ�س�ش 
لعالق���ة ثقة ل ميكن اأن تك���ون ُعر�سة لالهتزاز اأو 
الت�س���دع لأي �سبب ول ميك���ن اأن تكون عر�سة لأي 

تهديد ب�سبب امل�سالح والأهواء.
اإن �سورية متثل �س���رورة ا�سرتاتيجية لبنانية وهي 
�سبيلنا اإىل عمقنا العربي والإ�سالمي، ونحن ندعو 
لو�س���ع التفاق���ات املعق���ودة معها مو�س���ع التنفيذ 
لأنها تلب���ي امل�سلحة امل�سرتكة للبلدين ولأنها تربز 
العالق���ة املمي���زة بينهم���ا، وكذلك عالق���ة امل�سار 
وامل�س���ري مبواجهة التحدي���ات املختلف���ة واأبرزها 

الإ�سرائيلية«.
ومل يفغ���ل ب���ري يف خطاب���ه الق�ساي���ا الجتماعية 
واخلدماتية مب�سرًا بالبدء مب�سروع الليطاين على 
من�س���وب 800 مرت خالل اأ�سابيع قليلة. وداعيًا اإىل 
الإ�س���راع يف معاجلة اأزمة الكهرباء واملياه، والعمل 
على الب���دء باملرحل���ة التنفيذية بعد اإق���رار قانون 

النفط.
مرة جديدة حتت�سن �سور مهرجان الوفاء لالإمام 
ال�سدر والتاأكيد على امل�سرية التي يقودها الرئي�ش 
بري، وهو املهرج���ان الذي يتجدد يف كل منطقة.. 
يف ب���ريوت وال�ساحية وبعلب���ك، والنبطية و�سور.. 
وهو املهرجان الذي يوؤكد اأن ق�سية الإمام ال�سدر 
تبقى ق�سية وطنية بامتي���از... و�ستبقى يف �سمري 

اللبنانين.
م. ب.

بّري يف مهرجان الوفاء:
عر�صه قلوبنا ولي�ص يف الق�صور

ق�صية ال�صدر... ق�صية وطن

سماحة اإلمام املغيب السيد موسى الصدر

الرئيس نبيه بري في ذكرى اإلمام موسى الصدر في صور
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اأدانت النائب بهية احلريري العتداء ال�سرائيلي 
اجلديد على لبن���ان ورمز وحدته و�سيادته اجلي�ش 
اللبن���اين ، واعت���ربت اأن���ه انتهاك �ساف���ر وخطري 

للقرار 1701 . 
وحيت احلريري �سمود وا�ستب�سال اجلي�ش اللبناين 
�سونا لل�سيادة الوطني���ة وذودا عن الوطن يف وجه 
حمت���ل غا�س���م مل يعرف لبنان يوم���ا منه ال الغدر 

والعدوان والدمار والحتالل و�سفك الدماء ..  
ال�سرائيل���ي  العت���داء  اأن  احلري���ري  واعت���ربت 
اجلديد ي�سع العامل كله ول �سيما الهيئات الدولية 
والأمم املتح���دة اأم���ام م�سوؤولياته���ا يف كبح جماح 

ا�سرائيل وعدوانها .
وتقدم���ت احلريري من املوؤ�س�س���ة الع�سكرية قيادة 

و�سباط���ا وجن���ودا وم���ن عائالت �سه���داء اجلي�ش 
اللبناين وعائلة ال�سحايف ال�سهيد ع�ساف ابورحال 
باأ�سم���ى اآي���ات التعزي���ة ، ومتنت ال�سف���اء العاجل 
للجرح���ى م���ن ع�سكري���ن ومدني���ن واإعالمين ، 
موؤك���دة اأن ه���ذه الت�سحي���ات لي�س���ت بجدي���دة او 
غريب���ة عل���ى موؤ�س�سة قدم���ت الكث���ري ول تزال يف 
�سبيل بقاء هذا الوط���ن ح�سينا موحدا ومنيعا يف 
وجه الحتالل وخمططاته، ول غريبة عن الإعالم 
اللبن���اين الت�سحية يف �سبي���ل اأداء الواجب املهني 

والوطني . 
احلري���ري زارت �سرايا �سي���دا احلكومي وعقدت 
اجتماعا مع ق���ادة الأجهزة الأمنية يف مكتب قائد 
منطقة اجلن���وب الإقليمية يف قوى الأمن الداخلي 

العمي���د منذر الأيوبي بح�س���وره وقائد �سرية درك 
�سيدا العقيد ناجي امل�سري ورئي�ش فرع املعلومات 
يف اجلن���وب العقي���د عبد اهلل �سلي���م ومدير مكتب 
خماب���رات اجلي����ش اللبن���اين يف �سي���دا العقي���د 
مم���دوح �سعب واآمر مف���رزة ا�ستق�س���اء اجلنوب 
النقي���ب ج���ان غ�سطن . حيث اطلع���ت منهم على 
�س���ورة الو�س���ع املي���داين جنوب���ا وتابع���ت معه���م 
التطورات املت�سلة بالع���دوان ال�سرائيلي اجلديد 

على لبنان .
كما التقت احلريري للغاية نف�سها حمافظ اجلنوب 
بالوكالة نقول بو�ساهر وبحثت معه كيفية مواجهة 

تداعيات العدوان الإ�سرائيلي .
وقال���ت احلري���ري اث���ر اللق���اء : ل �س���ك ان الذي 

موقف النائب بهية احلريري الوطني دعماً للجي�س اللبناين
عزت العماد قهوجي والعميد ابراهيم ب�صهداء اجلي�س واالإعالم ب�صهيده 

بهية احلريري: ما جرى خطري جدا وانتهاك �صافر 
للقرار 1701.. ونحيي ا�صتب�صال جي�صنا الوطني

موقفموقف

ح�س���ل اليوم هو تطور خط���ري والذي لديه جتارب 
مع ا�سرائيل ل ي�ستغرب �سيئا ، وان جميئي اىل هنا 
ياتي يف اط���ار متابعة التطورات التي ح�سلت عند 
احل���دود فالتقيت مع الق���وى المني���ة والع�سكرية 
وجرى تداول يف الو�سع القائم الآن والذي ل يزال 
حم�سورا �سمن نقطة حمددة وان �ساء اهلل و�سمن 
الت�س���الت التي جتري على اعل���ى امل�ستويات يتم 

احتواء ما ح�سل. .
وا�ساف���ت: نحيي اجلي����ش اللبناين ال���ذي رد على 
الع���دوان بهذه الب�سالة وبتل���ك القوة ،هذا اجلي�ش 
ال���ذي نفتخر ونعتز به ويف الوقت نف�سه قدم ثالثة 
�سهداء م���ن عنا�سره وعددا م���ن اجلرحى واي�سا 
نوجه تعازين���ا لل�سحافين با�ست�سه���اد ال�سحايف 
ع�س���اف ابو رحال وت�سامننا معهم اأي�سا بعد جرح 
ال�سحايف علي �سعيب وهذا الأمر نعتربه يف �سبيل 
الواج���ب . وان ه���ذا احل���دث يلق���ي بظالل���ه على 
الداخ���ل اللبناين قلقا وهذا القل���ق لي�ش لدينا حل 
له �سوى بعملية التوا�س���ل الدائم مع كل امل�سوؤولن 
. وان���ا منذ اللحظة الوىل اجري���ت ات�سال بنائب 
مدير املخابرات يف اجلي�ش اللبناين العميد عبا�ش 
ابراهيم على وجه ال�سرعة واجريت ات�سال بقائد 
اجلي�ش العماد جان قهوج���ي.. وما يهمنا ان نقف 
�سفا واح���دا .. ولدينا ملء الثقة بالدولة اللبنانية 
ممثلة برئي����ش اجلمهورية ورئي�ش املجل�ش النيابي 
ورئي�ش احلكومة والق���وى الأمنية والع�سكرية التي 
تقوم مبا فيه م�سلحة لبنان واي�سا جميع البنانين 

يف مثل هذه املواقف يدا واحدة .
ردا عل���ى �س���وؤال ح���ول م���ا اذا كانت ت���رى الأمور 
مر�سح���ة للتفاق���م قال���ت احلري���ري : بح�س���ب ما 
او�سحوا يل ان���ه طاملا ال�ستب���اك حم�سور �سمن 
بقع���ة حمددة وغ���ري ممت���د ، هناك ا�س���رار على 
تطبي���ق القرار 1701 يف ه���ذه املنطقة التي هي يف 
عهدة اجلي�ش اللبن���اين واليونيفل هو امل�سوؤول عن 
ال�ستق���رار والأمن وان �س���اء اهلل تبقى �سمن هذه 

احل���دود ول تتو�سع اكرث لأن���ه يف النهاية الثمن هو 
دائم���ا النا����ش التي تق�س���ي..  مرة جدي���دة نعزي 
القادة الع�سكرين والعالمين وعائالت ال�سهداء 
واللبناني���ن جميعا به���ذا ال�ست�سهاد وان �ساء اهلل 

تبقى �سمن هذه احلدود .
كم���ا زارت احلري���ري ثكنة ال�سهي���د حممد زغيب 
الع�سكرية يف �سي���دا والتقت رئي�ش فرع خمابرات 
اجلي�ش اللبناين يف اجلن���وب العميد علي �سحرور 

وقدمت له التعازي ب�سهداء اجلي�ش .
وكان���ت احلريري اأجرت ات�سالت هاتفية بكل من 
قائ���د اجلي����ش العماد ج���ان قهوج���ي ونائب مدير 
املخاب���رات يف اجلي����ش اللبن���اين العمي���د عبا����ش 
ابراهيم وقائد منطقة اجلنوب الع�سكرية بالوكالة 
العمي���د الرك���ن الطيار ج���الل مك���ي وقدمت لهم 
التعازي ب�سه���داء اجلي�ش واأكدت لهم الوقوف اىل 

جانب املوؤ�س�سة الع�سكرية.

السيدة بهية الحريري وسعادة محافظ الجنوب نقوال بوضاهر والعميد منذر األيوبي والعقيد ناجي املصري
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مناسبات شخصية العددمناسبات شخصية العدد

اأول حوار �صحايف خا�س.. مع اأمني عام "تيار امل�صتقبل"

البداي���ة: ه���و م�ستم���ع جيد حم���اور يق���راأ الأ�سئلة 
به���دوء، وي�ستمع اإليه���ا ب�سمت يوح���ي بالت�ساوؤل، 
ويجيب بثق���ة العامل املدرك لتفا�سي���ل التفا�سيل، 
في�س���ع النق���اط عل���ى احل���روف، وت���درك معه اأن 
الإن�س���ان عندما يح���دد اأهدافه، فم���ا من عراقيل 

قادرة على عرقلة م�ساره.
ول���ج العم���ل ال�سيا�س���ي، الإجتماع���ي، الريا�سي، 
باك���رًا، وا�ستطاع اأن ي�سجل لنف�س���ه املوقع املتقدم 
ب�سرع���ة تذكرك باإنطالقة خال���ه الرئي�ش ال�سهيد 
رفي���ق احلري���ري فالنه���ج واح���د، وامل�س���ار نف����ش 
امل�س���ار، والقدرة عل���ى امت�سا�ش �سدم���ة ال�سوؤال 
وال���رد باجل���واب الوا�س���ح ال�سريح ه���ي نف�سها، 
ف���ال متل���ك اإل اأن ترتح���م عل���ى الرئي����ش ال�سهيد 
وتتمنى لالأمن العام لتي���ار امل�ستقبل ال�سيخ اأحمد 

احلريري التوفيق يف مهامه...

ومع الأمن العام على النهج وامل�سار كان احلوار:

اأيام �صعبة
والبدايات؟ الطفولة  عن  • ماذا 

لعّل اأي���ام الطفولة كانت ه���ي الأ�سعب يف حياتي، 
فالبلد كان مير بتجربة حرب اأهلية، والعتداءات 
الإ�سرائيلية متوا�سلة ومتكررة، والظروف املحيطة 

�سعبة.
كان اله���م الأ�سا�س���ي ه���و العل���م والدرا�س���ة، وقد 
تعلمت يف املرحلة الأوىل يف �سيدا ف�سربت حمبتها 
م���ع اأحرف الأبجدية العربي���ة لدرجة اأين اليوم ما 
زلت مقيمًا فيه���ا اإىل اليوم رغم اأن عملي ومعظم 
م�سوؤولياتي يف بريوت فهي حا�سرة دائمًا يف البال 

والوجدان وهمومها همومي.
وقد توليت العديد م����ن املهمات يف مطلع �سبابي، 

فدخلت معرتك احلياة باكرًا حيث كانت اللقاءات 
اليومي����ة م����ع 200 اإىل 300 �سخ�سية من خمتلف 
الخت�سا�سات مع الوالدة ال�سيدة بهية احلريري 
والأ�س����رة فتمر�س����ت بالتعاطي م����ع النا�ش و�سماع 
مطالبه����م اأو �سكاويهم مم����ا �سقل �سخ�سيتي مع 
الوقت وكان للريا�سة حي����ز وا�سع من اهتماماتي 
مما �سّه����ل التوا�سل امل�ستمر م����ع النا�ش واخلربة 
يف حل م�ساكلهم وال�سرعة يف ا�ستح�سار �سبل حل 

تلك امل�ساكل.

الأم واخلال
• اإىل اأي مدى كان للوالدة كاأم و�صيا�صية 
دورهـــا يف حياتـــك وللخال املرحـــوم ال�صيخ 

رفيق احلريري تاأثريه على ذلك الدور؟
نحن تربينا يف الأ�سرة على طريقة الطبقة الو�سطى 

ال�صيخ اأحمد احلريري

يف لبن���ان، مبعنى اأنني مل اأك���ن اأح�سل على كل ما 
اأمتنى اإل مقابل اجلهد والتعب والإنتاج والعالمات 
املدر�سية، كان با�ستطاعة الأ�سرة تعليمنا يف اأرقى 
املدار����ش يف بريوت لك���ن الوالدة اأ�س���ّرت على اأن 
نتعل���م يف �سي���دا، واأن نعي����ش وفق الرتبي���ة نف�سها 
التي عا�سته���ا واأ�سقائها منطلقة من القناعة باأننا 
يف بل���د غري م�ستقر وغري مت���وازن ول �سيء ميكنه 
تاأكيد م�ستقبلنا ال�سحيح اإل الن�سوء على الأخالق 
والقي���م والع���ادات ال�سليم���ة وكان لوج���ودي م���ع 
ال�سخ�سن الأ�سا�سي���ن يف حياتها وحياة �سقيقها 
دوره يف ه���ذه الرتبي���ة ال�سحيحة ،اعني بها جدي 
وجدتي والدّي الرئي����ش احلريري فاإقامتي معهما 

يف نف�ش البيت اأعطتني فر�سة ل تعو�ش.
ولعل اأهم تاأثري للوالدة اإ�سرارها على اأن "الرتبية 
م���ا فيها وي���ك اإند" فه���ي حا�سرة دائم���ًا ملتابعتنا 

ومتابع���ة درو�سن���ا وم�سريتن���ا، والق�سا�ش حا�سر 
اأي�سًا عند اأي تق�سري اأو خطاأ.

ال�صيا�صة والدور
باأنـــك �صتدخل جمال  • هـــل فكـــرت يوماً 
العمل ال�صيا�صي، وهل ت�صعر اليوم باخلوف 

من املخاطر التي ترافق ذلك؟
ل اأح���د ينجح ما مل يرتافق طموحه مع علمه، نعم 
الطموح كان موج���ودًا دائمًا لأن يكون يل دوري يف 
جمتمع���ي ووطني، وق���د تنامى ذلك م���ع ان�سغايل 
بهم���وم النا�ش، وقد جاء ا�ست�سه���اد الرئي�ش رفيق 
احلري���ري كنقطة حتّول يف حيات���ي، لأنني �سعرت 
اأن ه���ذا النهج والفكر واخل���ط ال�سيا�سي مهدد يف 
وجوده وهذا ما اأعط���اين القوة والزخم للعمل من 

اأجل ا�ستمرارية نهج الرئي�ش.

وبع����د انعق����اد املوؤمت����ر التاأ�سي�س����ي الأول مل اأعد 
اأخاف على النهج ول عل����ى اخلط ال�سيا�سي فقد 
�س����ار يف مكان اآمن فهناك خطة للعمل وللتطوير 
ولتحقي����ق الأه����داف ول�سن����وات، اإن اخلوف على 
النهج اأر�سى قيام تنظي����م �سيا�سي متنوع الآراء، 
واث����ق م�ساره، ي�سم فئ����ات طائفية متعددة، قادر 
عل����ى اأن يعيد للحياة ال�سيا�سي����ة اللبنانية زخمها 
م����ن خ����الل ور�ش العم����ل الت����ي انطلق����ت ل�سقل 
الكادرات عل����ى فهم النهج ال�سيا�س����ي والتدريب 
علي����ه، والأهمي����ة يف ذل����ك اأنن����ا نهج ب����ال عقائد 
جامدة، هن����اك خطط عمل، وفق حماور اإمنائية 
اقت�سادية، وتربوية واجتماعية وريا�سية، لوطن 
ينطلق باإرادة �سعبه احلرة، بال�سيا�سة النفتاحية 
عل����ى حميطه العربي، برت�سي����خ اإتفاق - الطائف 

وا�ستكماله وتطويره.

٭ اإعداد وحوار: غالب بعا�صريي وخالد اللحام
.. كاإطاللة اأوىل مميزة على �صفحات جملة �صيدا، تقديراً منه الأهمية دور �صيدا املدينة... و�صيدا املجلة، عرّب فيها �صراحة عن حبه للبنان 

ب�صكل عام... وحبه ل�صيدا... االأم... ب�صكل خا�س.
�صيدا املدينة العا�صمة الوطنية لها حّيزاً كبرياً يف قلبه.. ف�صّكل هذا اللقاء حواراً... مفتوحاً... و�صاماًل رد فيه االأمني العام على كل االأ�صئلة 

التي وّجهت اإليه بكل رحابة �صدر... وحب... ووفاء... واإخال�س ل�صيدا املدينة... االأم... ووطنه لبنان.

الشيخ أحمد الحريرياألمني العام الشيخ أحمد الحريري والزميل غالب بعاصيري والزميل خالد اللحام والزميلة ليال هاشم
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مناسبات شخصية العددمناسبات شخصية العدد

مع 14 اآذار؟
اآذار؟  14 قوى  مع  عالقاتكم  عن  • ماذا 

نتوجه من خالل اخلطاب الذي اأطلقه الرئي�ش ال�سيخ 
�سعد بعد النتخابات، من���د اليد للجميع، نفتح حوارًا 
مع اجلميع، ونحن كتنظيم �سيا�سي رئي�سه ال�سيخ �سعد 
نواكب م�سريت���ه على الأر�ش من خالل فتح العالقات 

مع كل الأحزاب املتمثلة يف حكومة الوحدة الوطنية.

النظام اجلديد
• كيـــف تقـــراأون دور لبنـــان يف ظل النظام 

الدويل اجلديد؟
لبنان هو النم���وذج املتقدم الأول يف العامل العربي 
على ال�سعي���د ال�سيا�س���ي يف دميقراطيته ونظامه 
الربملاين احلر واإعالمه احلر واأعتقد اأنه النموذج 

القابل للتطبيق والتقليد يف كل املحيط العربي.
اأظهره���ا  الت���ي  الطاق���ات  خ���الل  وم���ن  والي���وم 
اللبنانيون بعد العام 2005 نحن نرى وجهًا جديدًا 
للوط���ن، وروؤية جديدة له يف اأعن النا�ش يف العامل 
كله، ن���رى �سياحة غربيةعربية، ونرى لبنان يتمثل 

يف كل املحافل الدولية وينطلق اإىل العامل كله.

تفا�صيل �صغرية
العطل؟ يف  يومك  تق�صي  • كيف 

مع العائل���ة، دون اأن يغيب الهات���ف عن دوره، وهو 
يزعج الأ�سرة اأحيانًا

العمل؟ • ويف 
هن���اك فريق عمل يتابع العم���ل اليومي فيما خ�ش 
التنظي���م، واأما دوري كع�سو يف بلدية �سيدا فنحن 
نحر�ش اليوم على حتقيق ما مل يتم حتقيقه خالل 
ال�سنوات ال�س���ت الأخرية كي ن�ستعيد الفر�ش التي 
�ساعت علينا وننفذ امل�ساريع التي اأقّرت وجّمدت.

الطهو؟ جتيد  • هل 
قلي البطاطا والإ�سكالوب، اإذا كان ذلك يعد طهوًا.

• واملطالعة؟
اأق���راأ ال�سحف يوميًا، واأطالع الكتب يف ال�سهرات، 
واأخر م���ا قراأته كتابًا ل�س���ارل مالك وزير خارجية 
لبنان الأ�سبق ور�سالته اإىل احلكومة اللبنانية التي 

جاءت كتنبوؤات ملا يح�سل اليوم.

حتبه؟ • فنان 
ال�سيدة فريوز واأبو وديع �سلطان الطرب

• والريا�صة؟
ن�سف �ساعة يوميًا

مف�صلة؟ • حكمة 
حكم����ة الرئي�����ش ال�سهي����د "م����ا ح����دا اأك����رب من 

بلده".

مميزون؟ • اأ�صدقاء 
كل الأ�سدق���اء ل���دّي ممي���زون فم���ن ل يتميز عن 
�س���واه ل يكون �سديق���ًا واإل لخ���رتت اكت�ساب كل 

النا�ش.

للجي�س؟ • كلمة 
نع���زي ب�سهدائه الذين �سّط���روا يف عدي�سة ملحمة 
بطولية واأثبتوا اأنهم خط الدفاع عن الوطن ولي�سوا 

حر�ش حدود ونحن معه؟

اأخرية؟ • كلمة 
اأق���ول لل�سباب اللبناين اأنت���م م�ستقبل هذا الوطن 
لق���د راهن علي���ه الرئي�ش يف ظل احل���رب والدمار 
والظ���روف ال�سعبة لأن رهانه انطل���ق منكم ومن 
قدرتكم على حتويل الوطن اإىل املالذ الآمن لأهله 
وعليك���م جميع���ًا اأن تعملوا لنق���دم للوطن قدراتنا 
واإمكاناتن���ا ولنتق���دم بالوط���ن اإىل الأم���ام ونحن 
معك���م ك�سباب يف هذا النه���ج وامل�سار اإذا اعتربمت 
امل�ستقبل تي���ار الغد الذي تنطلق���ون فيه ومنه اإىل 

العامل.

امل�صار م�صتمر
• مـــا اأكـــر ما تفتقـــده يف غياب الرئي�س 
ال�صهيـــد، وهـــل تـــرى اأنـــه لـــو كان مـــا يزال 

حياً حل�صل ما ح�صل؟
الغتيال هز لبنان، و�سّمام الأمل الذي كان ميثله 
الرئي����ش ال�سهيد انفجر ومعه اأمان البلد، وهذا ما 
اأدركن���اه ب�سرعة كعائلة كان همن���ا املحافظة على 
الوطن لأن���ه الأهم، واحلفاظ على النهج وامل�سرية 
الت���ي اأطلقه���ا الرئي����ش ال�سهيد، وق���د �ساهدنا ما 
ح�س���ل م���ن اأح���داث متالحق���ة يف تل���ك املرحلة، 
وكلها كانت تنذر بالأخطر، لذا عملنا مع العنا�سر 
ال�سيا�سية التي رافق���ت النهج الذي خطه الرئي�ش 
ال�سهي���د بدمائه من اأجل جت���اوز املرحلة ال�سعبة 
واحل�سا�سة والدقيقة التي منر بها وقد حققنا ذلك 
واحلم���دهلل وجن���ح النهج بف�سل اجله���ود الكربى 
الت���ي بذلت من اأج���ل تر�سيخ الوح���دة وال�ستقرار 
يف البلد يف حتقيق ذلك، وا�ستطاع الرئي�ش ال�سيخ 
�سع���د الدين احلريري متت���ن العالقات مع الدول 
العربية وحتقيق النفتاح على �سوريا وبداأت العجلة 

القت�سادية بالنطالق.

براغمايتون وواقعيون
• لكنكـــم تعلمـــون اأن اأي حـــزب ال ي�صتمر 

واأنتـــم  تقـــوده  اإيديولوجيـــا  بوجـــود  اإال 
اأيديولوجيـــا  جلمهوركـــم  تقدمـــوا  مل 

حمددة؟
ولن نق���دم، ل�سن���ا حزب���ًا كباقي الأح���زاب، نحن 
تي���ار �سيا�س���ي �سعب���ي اإن الهيئ���ة القيادي���ة عندنا 
35 �سخ�س���ًا فيم���ا اأي حزب هيئت���ه موؤلفة من 10 
اأ�سخا����ش، نح���ن فكرنا براغماتي غ���ري جامد ول 
معّلب ول معّلق باأمور خ���ارج الزمن وخارج الواقع 
ال���ذي نعي�سه ويف الوقت نف�سه نحن منفتحون على 
الع���امل اجلدي���د وحقائقه املتغ���رية الت���ي نعي�سها 
جميع���ًا ونتفاع���ل معها بح�س���ب م�سلح���ة الوطن 

وم�سالح النا�ش.

املراأة والقيادة
احلزب؟ يف  املراأة  دور  عن  • ماذا 

لدينا خمط����ط لإ�سراك امل����راأة يف كافة الهيئات 
واللج����ان احلزبية والكوت����ا الن�سائي����ة لدينا وفق 
الكف����اءة والق����درة ل وف����ق التق�سي����م اجلن����دري 

فقط.
اأنا �سخ�سي���ًا اأرى اأن دور املراأة اأ�سا�سي يف احلياة 
ال�سيا�سي���ة وما اأر�سته الوال���دة يف هذا املجال منذ 
وجلت احلي���اة ال�سيا�سي���ة الربملاني���ة وحتى اليوم 
ل ب���د م���ن اأن تقتدي ب���ه ن�س���اء هذا الوط���ن لكي 
يك���ون لهّن هذا الدور املمي���ز يف احلياة ال�سيا�سية 

اللبناني���ة يج���ب اأن تاأخ���ذ املراأة دوره���ا كاماًل يف 
ال�سيا�سي���ة وقد راأينا ماكين���ة امل�ستقبل النتخابية 
ع���ام 2009 كان���ت يف 70 باملائة منها م���ن الن�ساء 

فهن كن يف الطليعة.

الزوجة وال�صيا�صة
عملـــك  يف  زوجتـــك  تدعمـــك  وهـــل   •

ال�صيا�صي؟
تدعمن���ي يف كل م���ا اأق���وم ب���ه خا�س���ة وق���د كنت 
�سريحًا منذ البداية فعرفتها بامل�سوؤوليات الكبرية 
وعرفتن���ي م�سوؤولياته���ا كطبيب���ة واتفقن���ا على اأن 
القي���ام بامل�سوؤولي���ة يج���ب اأن ل ي���رتك اأي تاأث���ري 
عل���ى حياتن���ا اخلا�س���ة، ه���ي تتابع علومه���ا اليوم 
لتتخ�س����ش كاخت�سا�سي���ة يف اجلل���د واأن���ا اأتابع 

دوري ال�سيا�سي.

اأ�صا�س  على  قائماً  الزواج  كان  اأنه  • تعني 
وا�صح؟

زوجتي در�ست يف �سيدا، وكانت تعي�ش مع اأ�سرتها 
يف اأم���ريكا، وحل�س���ن احل���ظ التقين���ا يف �سي���دا 
وح�س���ل التع���ارف واأخ���ذ م���داه والتقين���ا بعده���ا 
يف اجلامع���ة فتنام���ت ال�سداق���ة وعندم���ا اأنهينا 
الدرا�س���ة اجلامعية كانت امل�ساع���ر قد و�سلت اإىل 

اإمتام الزواج و�سار الن�سيب.

الشيخ أحمد الحريري متوسطًا الزميل غالب بعاصيري والزميل خالد اللحام والزميلة ليال هاشمالشيخ أحمد الحريري في مكتبه
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حوار مفتوححوار مفتوح

املهند�س �صعد الدين خالد يف حوار مفتوح لـ "�صيدا عرب التاريخ":
خالد" ح�صن  املفتي  ال�صهيد  "موؤ�ص�صات 
انطلقت لإكمال امل�صرية وخدمة املجتمع

حوار: �صمار الرتك
عقـــب اغتيـــال املفتـــي ال�صهيـــد ح�صـــن خالـــد، قـــرر العديد مـــن رجـــال االخت�صا�ـــس تاأ�صي�س 
موؤ�ص�صة حتمل ا�صمه وعلى راأ�صها جنله املهند�س �صعد الدين خالد. فانطلق عملها يف العام 
1992. وذلك لتكرمي هذا الرجل الذي كان له دوره الريادي على ال�صاحة اللبنانية والعربية 
واالإ�صالميـــة، وبالتـــايل لتقطـــري نهجـــه وا�صتكمال امل�صرية مـــن خالل تطلعاتـــه اإ�صافة اإىل 

اأهداف جديدة ت�صب يف خدمة املجتمع ككل.

بعد ع�سر �سنوات تو�سعت ن�ساطات "املوؤ�س�سة" 
لت�سم����ل العديد من املج����الت، كل ذلك بف�سل 
اأ�سحاب الأي����ادي البي�ساء الذين بذلوا الكثري 
م����ن اجلهود الفردي����ة لتاأكي����د ا�ستمرارية هذه 

الظروف. اأ�سعب  ظل  "املوؤ�س�سات" يف 
وامل�سوؤول  القّيم  التاريخ" التقت  ع����رب  "�سيدا 
الأول ع����ن "موؤ�س�س����ات املفتي ال�سهي����د ال�سيخ 
ح�س����ن خال����د" جنل����ه املهند�����ش �سع����د الدين 
خالد ف����كان ح����وارًا �سريح����ًا تطرقن����ا خالله 
لأه����م الن�ساطات ولل�سعوبات التي تعاين منها 
هذه "املوؤ�س�سات " بالإ�سافة لأبرز الطموحات 

والذكريات، فكان احلوار الآتي:

• كيـــف ومتـــى تاأ�ص�صـــت موؤ�ص�صة املفتي 
ال�صهيد ال�صيخ ح�صن خالد؟

ال�سي����خ  ال�سهي����د  املفت����ي  موؤ�س�س����ة  تاأ�س�س����ت 
ح�سن خال����د عام 1992 وذل����ك اغتيال ال�سيخ 
ح�س����ن خالد رحم����ه اهلل واحلقيق����ة اأننا فكرنا 
بطريق����ة لتكرمي هذا الرجل الذي كان له دوره 
عل����ى ال�ساح����ة اللبنانية والعربي����ة والإ�سالمية 

وذل����ك ب�س����كل لئ����ق يخ����دم نهج����ه وم�سريت����ه 
وبالت����ايل يخ����دم ال�سع����ب اللبن����اين ل�ستكمال 
ه����ذه امل�سرية من خ����الل تطلعات����ه ومن خالل 
اأه����داف جدي����دة ن�ستطيع م����ن خاللها خدمة 
املجتم����ع. وبعد اجتماع طويل مع عدد كبري من 
رجال الخت�سا�ش واأهل الثقة والعلم والثقافة 
تاأ�س�س����ت موؤ�س�سة املفت����ي ال�سهيد ال�سيخ ح�سن 
خال����د للرتبي����ة والثقاف����ة. وبعد ع�س����ر �سنوات 
م����ن العمل وجدن����ا اأنه ل بد م����ن تو�سيع ن�ساط 
املوؤ�س�س����ة لت�سمل العم����ل الجتماعي وال�سحي 
ت�سمي����ة  اأعدن����ا  ولذل����ك  والثق����ايف  والرتب����وي 
املوؤ�س�سة واأطلقنا عليها ا�سم "موؤ�س�سات املفتي 

ال�سهيد ح�سن خالد".

التـــي حتر�ـــس  مـــاذا عـــن االأهـــداف   •
"موؤ�ص�صات املفتي ال�صهيد ال�صيخ ح�صن 

خالد" على تطبيقها؟
اله����دف الأول هو "تقطري" نهج املفتي ال�سهيد 
من خالل توثي����ق كل اأعماله ويومياته وكتاباته 

م����ن حما�س����ر جل�س����ات وموؤمت����رات وكلم����ات 
ومق����الت ومواق����ف وخط����ب لتك����ون بي����د كل 
�ساحب م�سلحة خلدمة لبنان وم�سريته. هذا 
ه����و اله����دف الرئي�سي اأم����ا الأه����داف الأخرى 
فه����ي تربوية ثقافية تعنى بدعم ال�سباب ودعم 
العائ����الت اللبنانية مل�ساع����دة اأبنائهم واإكمال 
علمهم يف املدار�ش التي يريدون اإكمال الدرا�سة 
لأولده����م فيها وطبعًا هذا الأمر يخ�سع لقدرة 
املوؤ�س�س����ة. وهناك اأي�س����ًا الهدف الثقايف الذي 
يتمثل بتنوي����ر ال�سعب اللبن����اين على جمريات 
الأم����ور عل����ى ال�ساح����ة اللبناني����ة اإ�ساف����ة اإىل 
التوعية ال�سحية والجتماعية والعلمية باجتاه 
مواكب����ة الرك����ب احل�ساري ال����ذي نعي�سه. كما 
هناك هدف اأ�سا�س����ي نحر�ش على تطبيقه األ 
وه����و كفالة الأيتام والأرام����ل وم�ساعدة النا�ش 
ببع�����ش احل�س�����ش الغذائية ولبا�����ش العيد يف 
�سه����ر رم�س����ان وعيد الفط����ر والأ�سحى ودعم 
بع�ش العائالت مادي����ًا لإكمال م�سرية حياتهم 

مع اأولدهم.
     كذلك هناك هدف اآخر وهو �سحي يتمحور 
يف اإن�س����اء مركز طب����ي يهتم بطباب����ة الأ�سنان 

والأطفال والن�ساء والعيون".

تثقيف وتوجيه
• هل هناك اأطباء متطوعني؟

مع  اأي�سًا  نتع����اون  لكننا  متطوع����ن،  " لدين����ا 
وزارة ال�س����وؤون الجتماعية بخ�سو�ش الربامج 
وبخ�سو�����ش الأطب����اء الذي����ن يتعامل����ون معنا 

أملنا أن تدعمنا الدولة 
لنتمكن من إنشاء 

جممع ثقايف حيمل امسه

ومع الرئيس الراحل جمال عبد الناصر املفتي الشهيد حسن خالد واإلمام موسى الصدر 

املهندس سعد الدين خالد

يف ه����ذا املرك����ز، كم����ا نعتمد نوع م����ن املوا�سم 
حي����ث ياأتين����ا متربعن ك����رث ومتطوع����ن لأيام 
يف  وتوجيهه����م  وتثقيفه����م  النا�����ش  ملعاجل����ة 
معاجلة الأمرا�����ش التي يعانون منها. ويف هذا 
املج����ال قمنا بتوزيع حوايل األف وحدة لفح�ش 
ال�سك����ري مع كافة م�ستلزماته����ا وثقفنا النا�ش 
واأعطيناهم ملحة عن كيفي����ة اإمكانية تفاديهم 

لهذا املر�ش".

املوؤ�ص�صة انطلقت مل�صاعدة النا�ص

• ماذا عن الهيئة االإدارية؟
من  12 ع�سوًا  م����ن  تتاألف  الإدارية  " الهيئ����ة 
خمتل����ف �سرائ����ح املجتم����ع اللبن����اين، هن����اك 
املحام����ي واملهند�����ش والطبيب ورج����ل الأعمال 
وكلهم ي�سعون معًا واأنا واحد منهم خللق اأفكار 
جدي����دة ت�سب يف م�ساعدة النا�����ش، وبالنهاية 
املوؤ�س�سة انطلق����ت يف الأ�سا�ش مل�ساعدة النا�ش 

و"تقطري" نهج ال�سيخ ح�سن خالد".

ال�صعوبات

• ما هي اأبرز ال�صعوبات التي واجهتها 
"املوؤ�ص�صة" وما زالت حتى اليوم تعاين 

منها؟
اقت�س����ادي،  اأهمه����ا  عدي����دة  ال�سعوب����ات   "
فالي����وم املوؤ�س�س����ة امل�ستقل����ة �سيا�سي����ًا واإداري����ًا 
ال�ستم����رار  يف  كب����رية  �سعوب����ة  م����ن  تع����اين 
وال�سب����ب يف ذل����ك اأن امل����ال الذي ياأت����ي اليوم 
وال����ذي يدف����ع لبع�����ش اجله����ات يف معظمه هو 
ياأتي م�سّي�سًا، فاإذا كنت ل تنتمن جلهة معينة 
ل ياأتيك املال الذي ي�ساعدك على اأن ت�ستمري 
يف اأداء الر�سالة، وهنا اأحب اأن اأوؤكد اأن هدفنا 
الأ�سا�سي من "موؤ�س�سات املفتي ال�سهيد ال�سيخ 
ح�سن خالد "لي�ش هدف����ًا �سيا�سيًا بل هو هدفًا 
اجتماعيًا خلدمة جمتمعنا اللبناين ككل بغ�ش 
النظر عن طوائفه وانتماءاته ومناطقه، فنحن 
نتطلع لالإن�سان اللبناين كفرد وع�سو فاعل يف 
املجتمع وواجبنا يق�سي مب�ساعدته يف مواجهة 

كل التحديات التي يواجهها يف هذا الزمن".
ي�سي����ف: " الأم����ر الآخر الذي كن����ا نواجهه هو 
املو�س����وع ال�سيا�سي حيث تنخل����ط دومًا الأمور 
والجتماعي����ة،  ال�سيا�سي����ة  امل�ساأل����ة  ب����ن  م����ا 
فنج����د موؤ�س�س����ات اجتماعي����ة كث����رية تتدخ����ل 

فيه����ا ال�سيا�سة كما جن����د يف املقابل موؤ�س�سات 
�سيا�سي����ة تتدخ����ل فيه����ا الأم����ور الجتماعي����ة، 
فاحل����د الفا�سل غ����ري موجود وخدم����ة النا�ش 
بتج����رد ودون مقابل م�ساأل����ة �سعبة ل جندها. 
لكننا نحن يف هذه املوؤ�س�سة ا�ستطعنا اأن نف�سل 
ب����ن العم����ل ال�سيا�س����ي والجتماع����ي، فالعمل 

الجتماعي هو خال�ش خلدمة النا�ش واملجتمع 
ولبن����ان ككل لأنن����ا ل نري����د اأن ن����رى جمتمعنا 
اللبناين متكاماًل ملواجهة كافة التحديات التي 

تواجهه".
تتلقون����ه من  م����ادي  اأي دع����م  • ه����ل هن����اك 

الدول؟
" اآ�سف اأن اأقول اأن الدولة ل تتطلع بكثري من 
اجلمعيات بل عل����ى العك�ش فاإن اجلمعيات هي 
ال�سن����د ملوؤ�س�سات الدولة ولول بع�ش اجلمعيات 
العاملة يف لبن����ان لكان و�سع الدول����ة اللبنانية 
اأ�س����واأ مم����ا هو علي����ه الآن. العم����ل الجتماعي 
يف لبن����ان مهم وتاريخه مهم ول����ول هذا العمل 
الجتماع����ي مل����ا كان هن����اك اأي راف����د لعم����ل 
املوؤ�س�س����ات احلكومية. نحن نتع����اون مع وزارة 
ال�سوؤون الجتماعية، �سحيح وهم ير�سدون لنا 
مبلغ����ًا �سنويًا يعطى لنا لكننا مع الأ�سف ب�سبب 
الظ����روف ال�سيا�سية والت�س����ارب ال�سيا�سي مل 
يدف����ع لن����ا قر�سًا واح����دًا منذ 8 �سن����وات، فهم 
ياأخ����ذون الأموال "ويدورونه����ا" �سنة بعد �سنة 
ليقولوا لن����ا بعد ذلك لك����م يف ذمتنا "هالقد" 
نعتم����د عل����ى  اأنن����ا  اأي دف����ع. واحلقيق����ة  دون 
مبادرات فردي����ة وذاتية من جمتمعنا اللبناين 
مل�ساندة اأهلنا، علمًا اأن العمل الجتماعي يجب 
اأن يكون مراقبًا ومدعومًا من قبل الدولة. لذلك 
اآ�س����ف اأن اأق����ول اأن الدولة غائب����ة يف "الكوما" 
ع����ن مو�س����وع امل�ساعدات والتخطي����ط والروؤية 
الت����ي تلزم هذا املجتم����ع اللبناين الناه�ش من 

كبوته وماآ�سيه".

• مـــاذا عـــن الن�صاطـــات التـــي حتر�ـــس 
�صهـــر  يف  تطبيقهـــا  علـــى  "املوؤ�ص�صـــة" 

رم�صان املبارك؟
اأن  اهلل  ن�س����األ  املب����ارك  ال�سه����ر  ه����ذا  يف   "
يعي����ده على جميع اللبناني����ن وامل�سلمن خا�سة 
باخلري واليمن وال����ربكات. هذا ال�سهر يعطينا 
نفح����ات واأملنا ب����ه دومًا كب����ري ورب العاملن ل 
يتخل����ى عن النا�ش الذي����ن يعملون جتاه اأهلهم. 
نحن واحلمد هلل يف كل �سهر من اأ�سهر رم�سان 
ن�ساع����د النا�ش من خالل ط����رق عديدة اأهمها 
توزيع بع�ش امل�ساع����دات الغذائية واملادية، ويف 
و�سط رم�س����ان وباجت����اه العيد نلب�����ش الفقراء 
والأرامل والأيتام ثياب العيد فنقدم لكل منهم 
ح�س����ة ي�ستطيع اأن يلب�سها ي����وم العيد لي�سارك 
اأنه ي�سارك اإخوانه بفرحة هذا العيد الكرمي".

املفتي الشهيد حسن خالد
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• ما هي الطموحات؟
" اأنا اأطمح اأوًل اإىل خطة عمل تقوم بها الدولة 
اللبناني����ة لرعاية اجلمعي����ات الفاعلة يف لبنان 
وم�ساعدته����ا عل����ى الوقوف اإىل جان����ب الدولة 
اللبناني����ة يف م�ساع����دة اللبناني����ن وتوجيههم 
لأنن����ا ل ن�ستطي����ع اأن نقلل من اأهمي����ة املجتمع 
الأهل����ي يف دعم الدول����ة. ونحن يف احلقيقة ما 
نتطل����ع اإليه وما نرجوه ه����و اإن�ساء جممع ثقايف 
وه����ذا حلمنا من����ذ تاأ�سي�ش املوؤ�س�س����ة يف العام 
1992، وهذا املجمع نحلم اأن ي�سم العديد من 
املراكز التي تخدم املجتمع منها جنة الأطفال، 
واآخ����ر مبثابة مركز ثقايف يكون منتدى اأو قهوة 
فكري����ة يجل�ش فيه����ا العلم����اء واملفكرين وذوي 
الخت�سا�����ش ليتناق�سوا ويتداول����وا بكل ما هو 
جدي����د. كذلك نتمن����ى من خالل ه����ذا املركز 
اأن ندعم اخلط العرب����ي لتعليم النا�ش الكتابة 
ال�سحيحة لنعيد الثقة لهذه اللغة الغنية. طبعًا 
اإىل جان����ب مرك����ز �سحي متخ�س�����ش يتواجد 
فيه خمتل����ف الخت�سا�سات الن����ادرة كي نلبي 
احتياج����ات كل النا�ش، وهنا ل بد من اأن نوؤكد 
باأننا ل نري����د اأن نخلق جممعًا ثقافيًا يت�سارب 
مع املجمع����ات الأخرى ولكننا نريد جممعا اإىل 
جان����ب هذا املركز ك����ي يتكامل العم����ل الديني 
م����ع الثق����ايف. وطبعًا هك����ذا عم����ل بحاجة اإىل 
دعم الدولة لذل����ك ناأمل من الدول����ة اللبنانية 
اأن تك����رم املفت����ي ال�سهي����د ح�س����ن خال����د الذي 
كانت له الأي����ادي البي�ساء يف املجتمع اللبناين 
والإ�سالم����ي والعربي من خ����الل م�ساعدة هذه 
املوؤ�س�س����ة باإقامة هذا املجم����ع الذي يف النهاية 
�سيعود نفعًا على كل املجتمع اللبناين الذي كان 
يتطل����ع اإليه ال�سيخ ح�سن خال����د األ وهو جممع 

مثق����ف، واع با�ستطاعت����ه التوا�سل م����ع بع�سه 
البع�����ش بعي����د كل البعد عن الفك����رة الطائفية 

واملذهبية".

االأجـــواء  تتذكـــر  كيـــف  ختامـــاً   •
الرم�صانية يف كنف املفتي ال�صيخ ح�صن 

خالد؟
" الرتبي����ة يف املن����زل كان����ت تربي����ة اإ�سالمية 
وطني����ة فالدي����ن مل يتعار�ش يومًا م����ع الوطن. 

وم����ن اأولوياته كانت ممار�س����ة اأركان الإ�سالم 
اخلم�س����ة يف تربية الطفل امل�سل����م، اأن ميار�ش 
ال�سالة والزكاة وال�سيام واحلج بكل ما اأوتي 
م����ن قوة واأن ل تك����ون هذه �سبب����ًا لتاأخذ مكانًا 
يف واجبات����ه اليومية كاأن ي�سلي �سخ�ش ما كل 
النه����ار وي����رتك عمله لأن يف العم����ل عبادة ويف 

ال�سعي وراء الرزق والعلم عبادة اأي�سًا".
اأما رم�سان فكان له نكهة خا�سة، اأوًل اجتماع 
العائل����ة ح����ول مائ����دة الإفط����ار ه����ذا كان من 
ال�سروري����ات، ورحم اهلل املفت����ي ال�سيخ ح�سن 
خالد فهو ا�سط����ر يف �سنوات عديدة من اأيامه 
اأن يفطر خارج املنزل لأ�سباب اجتماعية بداأها 
بنف�سه خدمة لق�سايا النا�ش جلمع املال وذلك 
قب����ل اإن�ساء �سن����دوق ال����زكاة. بعد ذل����ك اأتت 
فك����رة �سندوق ال����زكاة واحلم����د هلل اأنه اأ�سبح 
الي����وم موؤ�س�سة فاعلة تدعم م�ساريع واأ�سخا�ش 

وموؤ�س�سات..
وطبعًا كنا ن�سلي املغ����رب حا�سر قبل النتهاء 
م����ن الطع����ام ون�ستغفر ال����رب ثم تب����داأ �سالة 
الرتاويح بعدها �س����الة الع�ساء وقراءة القراآن 
حيث ت�ستمر قراءة القراآن لغاية ال�سباح. كما 
كان هناك جل�سات تنوير ملعرفة فوائد رم�سان 
خ�سو�سًا واأنه لي�ش جمرد �سهر لتناول الطعام 
ب����ل هو لتذكري ال�سباب اأي�س����ًا اأن "التخمة" يف 
الأكل تك�س����ر مع����ان رم�س����ان اجلميل����ة. منزل 
ال�سي����خ ح�سن خالد مل يك����ن خمتلفًا عن بيوت 
الكثري م����ن امل�سلمن يف كل اأنح����اء لبنان، فهو 
بيت و�سط����ي ميثل كل اللبناني����ن يف التزامهم 
وم�ساعدتهم لالآخرين، ونحن تربينا على هذه 
الو�سطية وبالت����ايل فالإن�سان اإن مل يكن يحمل 

ر�سالة فال نفع منه".

حوار مفتوح

03-635857  /  03-967719  /  03-738435
E-mail: hassan.nader@live.com

�رشكة التعاون العقارية
بيع و�صراء عقارات و�صقق ــ نقدًا وبالتق�صيط

اإجناز معامالت لدى جميع الدوائر على جميع الأرا�صي اللبنانية

املفتي الشهيد ونجله مسيرة عطاء ال تنضب

لحظات تشييع الشهيداالنفجار الذي أودى بحياة املفتي الشهيد
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م�صجد احلاج بهاء الدين احلريري يف �صيدا:
جمّمع لالأن�صطة الدينية لل�صباب املوؤمن يف املدينة اأراده 

الرئي�ص ال�صهيد رفيق احلريري تخليدًا لذكرى والده

اعداد وحوار: غالب بعا�صريي وخالد اللحام
م�صجد احلاج بهاء الدين احلريري هو معلم عمراين مميز يف لبنان وال�صرق االأو�صط، اإن كان من ناحية الت�صميم اأو التنفيذ.. فهو يج�صد 
اإعادة اإحياء االأ�ص�س االأ�صلية لت�صميم اجلوامع يف االإ�صالم، ومن هنا ي�صتمد قوته اأنه يحافظ على العنا�صر االأ�صا�صية للم�صجد يف االإ�صالم 

وبالتايل هو يتمتع بجذور ت�صميمية عميقة. 

زيارة الرئيس الشيخ سعد الحريري والرئيس فؤاد السنيورة للمسجد

النائب بهية الحريري ونجلها الشيخ أحمد الحريري ورئيس املجمع عبد الرحمن الحريري في حفل استقبال الحجاج

الو�صف املعماري

يعتمد اجلامع ب�سكله اخلارجي النظام العثماين، اأي 
تغطية قاعة ال�سالة بقبة مركزية لتغطي كل الفراغ، 
وه���ذا م�ستنبط من العم���ارة العثمانية. اإمنا امل�سقط 
فهو تقليدي ج���دًا ا�ستعمل يف كل الع�سور منذ اإن�ساء 
م�سج���د الر�سول �سلى اهلل عليه و�سل���م اإىل الأموين 
والفاطمين واململوكن والعثمانين، فالت�سكيل يتاألف 
م���ن مربع���ات تك���ون ظل���ة ال�س���الة ب�سكله���ا املربع، 
ويغط���ى الفراغ بوا�سط���ة قبة مركزي���ة حممولة على 
ثمانية اأعمدة مثمنة ال�سكل موزعة على اأطراف ظلة 

ال�سالة.

ويتم التح���ول من املثمن اإىل اجل�س���م الداخلي للقبة 
عرب �سفوف مرتا�سة من املقرن�سات. ويتم النتقال 
م���ن ج�سم القب���ة اخلارجية اإىل �سط���ح ظلة ال�سالة 

بوا�سطة اأ�سكال هرمية.
وتت�س���ل ظلة ال�س���الة باملداخل ع���رب حو�ش �سماوي 
مركزي تطل علي���ه اأروقة من اجلهات الأربع. ويتوزع 
ح���ول ه���ذه الأروق���ة يف الطاب���ق الأر�س���ي مدخالن، 
الأول م���ن جهة ال�سمال، وهو حلركة الدخول اليومية 
العادي���ة، ويت�س���ل اإىل الطري���ق الغرب���ي للعقار عرب 
�سري���ان خارجي مير عرب احلديق���ة الأمامية للعقار، 
فيما يوجد مدخل ثاٍن على اجلهة ال�سرقية للعقار هو 
مبثاب���ة مدخل لالأعياد واملنا�سبات حيث يتم الدخول 

من���ه اإىل ال���رواق، ومن هناك ميك���ن التوزيع اإما اإىل 
ظلة ال�سالة اأو اإىل �سالة الأعياد املطلة بدورها على 
احلو�ش الداخلي غرب���ًا اأو احلديقة ال�سمالية للعقار. 
ويوج���د مدخ���ل ثالث ميك���ن الدخول من���ه اإىل مبنى 
اجلامع م���ن اجلهة الغربي���ة للعق���ار، ومت ال�ستفادة 
م���ن وجود ف���رق يف املنا�سيب بن ال�س���وارع، حيث مت 
و�س���ع املدخ���ل الغربي يف من�س���وب الطاب���ق ال�سفلي 
الأول، وع���ربه ميكن الدخ���ول اإىل امل�سجد حيث جند 
كل خدمات الو�سوء ودورات املياه و�سالتن متعددتي 
ال�ستعمال. ويت���م الو�سول ملن�سوب ظلة ال�سالة عرب 
�سالمل مركزية موزعة على اأطراف هذا املدخل. ومت 
اإحل���اق مركز اجتماع���ي وم�ستو�س���ف بامل�سجد عرب 

املدخل الغربي�ش.
موق���ع امل�سج���د يف مدخل �سيدا �س���كل �سورة جديدة 
للمدين���ة و�ساع���د يف تاأكي���د �سورتها الأ�سلي���ة. تبلغ 
م�ساحته 7500 مرت مربع، ويقوم على عقار م�ساحته 
9000 مرت مربع، وي�ستوعب امل�سجد بطاقته الق�سوى 
اأكرث من 5000 م�سل وم�سلية، وتت�سع قاعتا ال�سالة 
الداخليت���ان للن�ساء والرجال وحدهما حلوايل 3500 
م�س���ل، وهن���اك �سحن ال���دار اأو احلو����ش ال�سماوي 

الذي يت�سع حلوايل 1500 م�سل.

للم�صجد ثالثة مداخل رئي�صية
- املدخل ال�سرقي، وهو مدخل العيد ويفتح يف الأعياد 
ويف�س���ي اإىل قاعة كبرية خم�س�سة للمعايدة يعلوها 

�سقف مزخرف وخ�سب حمفور م�سدف ومعتق.
- املدخ���ل ال�سم���ايل، وي���وؤدي مبا�س���رة اإىل �سح���ن 
اجلام���ع. حتيط به حديقة كبرية مب�ساحة 1500 مرت 
مرب���ع. يبداأ ب���درج عري�ش يف�س���ي اإىل ممر داخلي. 
وله بوابت���ان، داخلية تف�سي اإىل بهو كبري وتعلوه  قبة 
�سغ���رية، ث���م بوابة ت���وؤدي اإىل منطق���ة ال�سحن وهو 
عب���ارة عن م�سلى �سيف���ي يحيط به حو����ش �سماوي 
عب���ارة عن ممر م�سقوف حم���اط بالقناطر. م�ساحة 
قاعة ال�سالة نحو 1200 مرت مربع، ويحيط بامل�سلى 
�س���دة اأو تختة للن�س���اء تت�سع خلم�سمئ���ة م�سلية. لها 

مدخلها املنف�سل ومركز و�سوئها اخلا�ش.
وداخل قاعة ال�سالة الرئي�سية ثمانية اأعمدة ملب�سة 
باحلج���ر قط���ر الواح���د منه���ا 210 �س���م. والقاع���ة 
الرئي�س���ة عبارة عن مرب���ع ينتقل اإىل مثمن مزخرف 

في صالة العيد
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زيارة وفد الجامعة العربية

توزيع جوائز مسابقة رواد بيوت الرحمن جناح في معرض ذكرى مولد النبوي الشريف

مسابقة القارئ العربي من أربعة عشر دولة عربية

جنازة املفتي الراحل جالل الدين

دورة القرآن الكريم الصيفية

ي�ستقبلهم املجمع كالدكتور عثمان ال�سديقي و�سواه.
الدرو����ش الدينية والعلمية: حي���ث يقدم اأئمة امل�سجد 
�سل�سلة من الدرو����ش الدينية ما بن وعظية و�سرعية 
واإعجازي���ة وخا�س���ة يف �سهر رم�س���ان بالإ�سافة اإىل 
درو����ش علمية يف الفقه واحلدي���ث والتف�سري وال�سرح 
وهنا ا�ستقبلنا يف هذا املجال الدكتور ب�سام الطرا�ش 
الذي قدم دوره حول اإدارة الأ�سرة �ساركت فيها قرابة 
مائ���ة ام���راأة م�سلمة، كم���ا عقدنا ندوة ح���ول الأزمة 
املالي���ة العاملي���ة حتدث فيه���ا دكت���وران متخ�س�سان 
من بيت التمويل العربي وبنك البحر املتو�سط ولقت 
اإقباًل وا�سع���ًا من النا�ش وحما�س���رة للدكتور زغلول 

النجار حول الإعجاز العلمي يف القراآن.
 �سه���رات تعبدي���ة يحييه���ا اأئم���ة امل�سج���د، وجل�سات 
تعبدية تتم ي���وم عرفة مل�سارك���ة احلجيج يف وقوفهم 
ودعائه���م، واأم�سي���ات قراآنية ي�س���ارك فيها قراء من 
حفظ���ة القراآن م���ن ال���دول العربية، واإحي���اء �سالة 
الرتاوي���ح طيلة �سهر رم�سان املب���ارك مع التنويع يف 
اأ�سوات القّراء، واإحي���اء الع�سر الأواخر يف رم�سان، 
واإحي���اء احتفالت ليلة القدر م���ع تاأمن لوجبة طعام 
ال�سح���ور جلمي���ع امل�سل���ن، بالإ�ساف���ة اإىل الدرو�ش 

الن�سائية املخ�س�سة لتثقيف املراأة امل�سلمة.
- اإحياء املنا�سب���ات الإ�سالمية كغزوة بدر وفتح مكة 
حي���ث دعت دار الفتوى هذا العام لإحيائها يف رحاب 
امل�سج���د، وقد داأبنا على ذلك طيلة ال�سنوات املا�سية 
حيث نحيي هاتن املنا�سبت���ن وراأ�ش ال�سنة الهجرية 
واملول���د النبوي ال�سريف وحف���الت ا�ستقبال احلجاج 

وتكرميهم.
- دورة الق���راآن الك���رمي وي�سرف عليه���ا �ستون �سابة 
متطوعة وقد قمنا هذا العام بتخريج 600 طالب من 

هذه الدورة.
- املوقع ع���رب الإنرتنت ويتم متابعته يوميًا من خالل 
�سباب امل�سجد الذين ي�ستقبلون الر�سائل الإلكرتونية 
وي�سيفون اإليه اجلديد من املعلومات ب�سورة م�ستمرة 

."update"
- ن���ادي كرة القدم ل�سباب امل�سج���د، ونحن ن�ستاأجر 

لهم اأحد املالعب ليقوموا بتدريباتهم اأ�سبوعيًا.

النا�ص وامل�صجد
 • ماذا عن التفاعل مع امل�صجد؟

احلقيقة اأن تفاعل ال�سباب مع امل�سجد رائع، ويتجلى 
ذلك م���ن خالل التط���وع امل�ستم���ر للعم���ل امل�سجدي 
�س���واء من قب���ل ال�سباب اأم ال�سباي���ا اللواتي ي�سرفن 
على ال���دورات القراآني���ة، كما تفاع���ل الأهل مع هذه 
ال���دورات يف العم���ل عل���ى حتفي���ظ اأولده���م القراآن 
الك���رمي وامل�ساركة يف امل�سابقات والندوات واللقاءات 
والثقافي���ة  الريا�سي���ة  امل�سارك���ة  عل���ى  وت�سجيعه���م 
والتقنية كامل�ساركة يف دورات التعليم على احلا�سوب 

ودورات اللغة الإجنليزية و�سواها.

التعاون املوؤ�ص�صاتي
 • هـــل تتعاونـــون مـــع جمعيـــات حمـــددة اأو 

موؤ�ص�صات؟
 لق���د اأجنزن���ا دورة تدريبية ملدر�سي الق���راآن الكرمي 
ه���ذا الع���ام بالتعاون م���ع موؤ�س�س���ة "اأنتج" كم���ا اأننا 
م�ستع���دون دائم���ًا للتع���اون م���ن اأجل خ���ري جمتمعنا 
وم�سلحة �سبابنا، فهناك م�سابقة يف ال�سرية النبوية 
ب���ن مدار����ش �سيدا والت���ي تناف�ش فيه���ا 12 مدر�سة 
تقريب���ًا، وافتت���اح معر����ش الكت���اب مبنا�سب���ة املولد 
النب���وي ال�سري���ف بال�س���رتاك م���ع ال�سبك���ة الأهلية 
للتنمية وع���دد من اجلمعي���ات واملوؤ�س�سات بالإ�سافة 
اإىل رعاي���ة دار الفت���وى، وتعاونا م���ع جامعة اجلنان 
يف تق���دمي حما�س���رة للداعي���ة د. ب�س���ام الطرا����ش، 
بالإ�ساف���ة اإىل حف���ل اإن�س���ادي تخلله عم���ل م�سرحي 

بالتعاون مع دار رعاية اليتيم يف �سيدا.
 خال�سة الأمر اأننا م�ستعدون لالنفتاح على اجلميع، 
والتعاون معًا، واملهم هو م�سلحة امل�سلمن يف املدينة، 

وتنمي���ة العالقات م���ا بن رواد امل�سج���د والن�ساطات 
املنطلقة منه اأو القائمة فيه.

الدورات العلمية
 • مـــاذا عن الـــدورات العلمية التي قيل اأنكم 

تقدمونها؟
لقد اأقمنا العديد من هذه الدورات ومنها:

- ال���دورة ال�سرعية لغ���ري املتخ�س�سن و�سارك فيها 
ما يزيد عن ثمانن طالبًا وطالبة.

- دورات التقوية املدر�سية
القراآني���ة  ال���دورة  ملدر�س���ات  التاأهيلي���ة  ال���دورة   -

ال�سيفية
- دورة اللغة الإجنليزية للم�سايخ والدعاة.

- الدورة امل�ستمرة لتحفيظ القراآن الكرمي.
ال���دورات التدريبي���ة عل���ى احلا�س���وب: 3 دورات   -

 Cisco و 3 دورات Microsoft
- تنظيم برنامج القارئ العربي بالتعاون مع تلفزيون 

امل�ستقبل.
- تق���دمي جوائز عمرة للفائزين يف م�سابقات القراآن 

الكرمي.
- القيام برحالت �سبابية وترفيهية وتكرميية لل�سباب 

واملدر�سن.
- التدريب على الفنون الإ�سالمية.

- لوح���ة احلائ���ط لل�سب���اب والتي يقدم فيه���ا �سباب 
امل�سجد كل جديد اأ�سبوعيًا لرواد امل�سجد.

ون���رتك م�سجد احل���اج بهاء الدي���ن احلريري ونحن 
ندع���و لل�سب���اب املوؤم���ن يف رحابه لكي ي���زداد عطاء 
وجه���ودًا ون�ساطات مل���ا فيه م�سلحة �سي���دا، كيف ل 
واحلاج بهاء الدين احلريري رحمه اهلل كما الرئي�ش 
ال�سهيد اأرادا له���ذا امل�سجد اأن يكون امل�سجد اجلامع 
ال���ذي يعيد للم�سجد الإ�سالمي دوره كما كان يف عهد 
الر�س���ول �سلى اهلل علي���ه و�سلم وال�سحاب���ة الأخيار 

ر�سوان اهلل عليهم اأجمعن.

مبقرن�سات. وتتوزع يف نقاط النتقال اأرباع القباب، 
وبعده���ا منطق���ة النتق���ال م���ن املثم���ن اإىل الدائرة 
بارتف���اع 35 م���رتًا. وتعلو القاعة قب���ة بقطر 25 مرتًا 
حماط���ة بامل�سربي���ات امللون���ة الزج���اج والت���ي ت�سمح 

بتوزيع ال�سوء باألوان خمتلفة.
- املدخل الغربي ق�سمان، مدخل للن�ساء واآخر للرجال. 
مدخ���ل الن�س���اء يو�سل مبا�س���رة اإىل مرك���ز الو�سوء 
وامل�سل���ى اخلا����ش بهن. اأما مدخ���ل الرجال فيتفرع 
منه درج���ان، واح���د اإىل قاعة الو�س���وء واحلمامات 
وقاع���ات للتعزي���ة والن�ساطات، بالإ�ساف���ة اإىل قاعة 
م�ستو�س���ف م�ساحتها 350 م���رتًا مربعًا وقاعة مكتبة 
م�ساحتها 800 مرت مربع. ودرج داخلي يوؤدي مبا�سرة 
اإىل �سح���ن امل�سج���د. وجرى جتهيز قاع���ات امل�سجد 
برثيات عمالقة حتيط به���ا اأخرى �سغرية، وبتكييف 
مرك���زي واأجهزة �س���وت. وحتيط باجله���ة اجلنوبية 
م���ن امل�سج���د �ساحة خم�س�س���ة ملواق���ف ال�سيارات. 
وللم�سج���د من اخلارج قبتان، وداخليًا اأربعة اأن�ساف 
القبب، وله مئذنتان، ارتفاع الواحدة 60 مرتًا ملب�سة 
باحلجر ال�سخ���ري ومزخرفة باملقرن�س���ات يعلوها 

هالل نحا�سي.
وحـــول هـــذا امل�صجـــد كان لنـــا اللقـــاء مـــع مدير 
جلنـــة امل�صجـــد امل�صرفة علـــى ن�صاطاتـــه االأ�صتاذ 

عبد احلمن احلريري يف هذا احلوار:
اأن�صطة متنوعة
• ماذا عن اأن�صطة امل�صجد؟

 هناك الكثري من الأن�سطة التي تقام يف رحاب م�سجد 
احلاج بهاء الدين احلريري والتي ي�ساهم ال�سباب يف 

اإحياء دور امل�سجد اجلامع من خاللها ومها:
 اإقام���ة ال�سلوات اخلم�ش باإمام���ة اأئمة امل�سجد وهم 
ثالث���ة: ال�سي���خ ح�س���ن عبد الع���ال، وال�سي���خ حممود 
�سمهون، وال�سيخ عبد اهلل البق���ري بالإ�سافة اإىل اأن 
اإمام���ة �سالة اجلمعة وخطبتيها تت���م مداورة، فمنذ 
افتت���اح امل�سج���د ارتاأين���ا اأن يرتبط النا����ش بامل�سجد 
ل باخلطي���ب لأنن���ا ننظ���ر اإىل ه���ذا ال���دور ب�س���ورة 
موؤ�س�ساتي���ة وليكن ارتب���اط النا����ش باملوؤ�س�سة فحتى 
يف اإدارة �س���وؤون امل�سجد نح���ن ل ن�سكل جلنة م�سجد 
بال�سورة املتعارف عليه���ا بل اإننا 16 موظفًا متفرغًا 
يرتاأ�سه���م مدير ملكتب امل�سجد ونحن نتبع يف ال�سوؤون 
الدينية الأوقاف الإ�سالمية اأم���ا يف ال�سوؤون الإدارية 

فنتبع موؤ�س�سة احلريري.
خط���ب اجلمع���ة والأعياد: وق���د متيزت كم���ا اأ�سلفت 
بتعدد اخلطب���اء بالإ�سافة اإىل �سماح���ة مفتي �سيدا 
واأق�سيته���ا ال�سيخ �سلي���م �سو�سان وال�سي���وف الذين 
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تعليقاً على قرار خادم احلرمني ال�صريفني امللك عبد اهلل 
بن عبد العزيز اآل �صعود ح�صر الفتوى بهيئة كبار العلماء 

�صدر عن مفتي �صيدا واجلنوب املوقف التايل:
احلمـــد هلل رب العاملـــني وال�صـــالة وال�صـــالم علـــى �صيدنـــا 

حممد وعلى اآله و�صحبه اأجمعني وبعد،
االإفتـــاء هـــو اإبانـــة االأمـــر الذي ي�صـــّكل واالإخبـــار عن حكم 
اهلل تعـــاىل بانتزاعه من الدليـــل ال�صرعي ملن �صاأل عنه يف 
اأمـــر نـــازل فالذي يفتي اإمنا يعرب باالإفتـــاء عن بيان حكم 
اهلل تعاىل يف الواقعة وال ميلك حق التعبري عن حكم اهلل 

تعاىل مبقت�صى االأدلة ال�صرعية اإال العامل املوؤهل علمياً لالإفتاء والوقوف على حكم امل�صائل التي تعر�س للنا�س.
وقد كان العلماء من �صلفنا ال�صالح يتهيبون من االإفتاء ويود كل واحد منهم اأن يكفيه اإياها غريه.

وكان ابن عينيه يقول "اعلم النا�س بالفتوى اأ�صكنه فيها واأجهل النا�س بالفتوى اأمتقهم فيها".
ومـــن االأمـــور الغريبـــة يف اأيامنا هذه اأن نرى الفتوى على بع�س الف�صائيات تخرج ممن لي�س عند اأبجديات العلوم ال�صرعية 
ومع ذلك ين�صب نف�صه على االأمة مفتياً ت�صاهاًل يف الدين وا�صتخفافاً وجراأة على االإفتاء ون�صي هوؤالء قول النبي �صلى اهلل 

عليه و�صلم )اأجروؤكم على الفتوى اأجروؤكم على النار(.
وقولـــه �صلـــى اهلل عليـــه و�صلم "اأن اهلل ال يقب�س العلم انتزاعاً ينتزعه من العبـــاد ولكن يقب�س العلم بقب�س العلماء حتى اإذا 

مل ُيبِق عاملاً اتخذ النا�س روؤو�صاً جهااًل ف�صئلوا فاأفتوا بغري علم ف�صّلوا واأ�صلوا".
اأمـــام هـــذا الواقـــع املرير ياأتي القرار احلكيم الـــذي اأ�صدره خادم احلرمني ال�صريفني بق�صر الفتـــوى على هيئة كبار العلماء 

حلماية االأمة من الفتاوى الغريبة وال�صاذة.
اإن هـــذا القـــرار ال�صجـــاع يعيد االأمور اإىل ن�صابها ويحمي فتاوى امل�صلمني مـــن االإهانة والبلبلة ففتح جمال الفتوى اأمام كل 

معمم ب�صرف النظر عن املوؤهالت والعلم هو اخلطاأ بعينه.
فقرار خادم احلرمني ال�صريفني جاء يف وقته ليمنع العبث مبكانة وقيمة الفتوى واجلراأة عليها.

بارك اهلل بخادم احلرمني ال�صريفني وبكل العلماء العاملني خلدمة الفتوى والدين.

م�صاجد �صيدا الأثرية ت�صعة على الطراز العثماين
كانت يف معظمها زوايا للطرق ال�صوفية ل�صيوخ املدينة مفتي �صيدا واأق�صيتها 

يبارك 
خلادم احلرمني قراره:
الت�صاهل يف الفتوى 

ت�صاهل يف الدين

بريوت – خالد اللحام
ي�س���ري الدكت���ور عب���د الرحم���ن حج���ازي اإىل اأن 

م�ساجد �سيدا تنق�سم اإىل ثالثة اأق�سام:
- ق�س���م اأث���ري: �سيد داخل مدين���ة �سيدا القدمية 
عن���د تقاطع الأزق���ة والدروب بحي���ث تق�سي هذه 
الط���رق يف معظمها اإىل امل�سجد، وهي مقامة على 
خط���ن م�ستقيمن من اأق�سى اجلنوب اإىل اأق�سى 

ال�سمال يف املدينة. 
فامل�سجد العمري الكبري، وم�سجد قطي�ش، وم�سجد 
الكيخي���ا، وم�سج���د اأب���ي نخلة على خ���ط م�ستقيم 
واحد، يوازي على خط اآخر م�سجد بطاح، وم�سجد 

باب ال�سراي، وم�سجد البحر.
اأم���ا امل�سج���د ال���رباين فيقع خ���ارج �س���ور البلدة، 

وم�سجد قلعة البحر يقع يف القلعة البحرية.
- ق�س���م حدي���ث: �سّيد بع���د اأن امت���دت �سيدا اإىل 
ناحي���ة ال�سرق خ���ارج نطاق �سي���دا القدمية وهذه 
امل�ساج���د احلديثة هي: م�سج���د املجذوب، م�سجد 
ال�سدي���ق، م�سج���د �س���ريوب، وق���د اأ�سي���ف اإليها 
موؤخ���رًا م�سجد بهاء الدين احلريري والد الرئي�ش 
ال�سهي���د رفيق احلري���ري، وم�سجد هن���د حجازي 
وال���دة الرئي�ش رفي���ق احلريري وق���د اأقيم بجوار 
مقام ال�سحابي اجللي���ل �سرحبيل بن ح�سنة فاحت 

مدينة �سيدا.
- امل�ساجد الأهلية: وهي التي يتوىل الذين �ساهموا 
يف اإقامته���ا اإدارته���ا والإنفاق عليه���ا ولي�ش لإدارة 
الأوق���اف يف �سيدا �س���وى ال�سلط���ة املعنوية عليها 
وه���ي: م�سجد الزع���رتي، م�سج���د الدكتور حممد 
الب���زري، م�سج���د املو�سلل���ي، م�سج���د الإمام علي 
يف ع���ن احللوة، وم�سج���د الإمام عل���ي يف املدينة 

ال�سناعية، وم�سجد اآل النقيب.

امل�صاجد الأثرية
وتعت���رب معظ���م م�ساجد �سيدا الأثري���ة ذات طابع 

عثماين الطراز يف طراز البناء ومنها:
الكبري: العمري  · اجلامع 

يقع اجلام���ع العمري الكبري، ال���ذي يعترب اأ�سخم 
الط���رف  اأق�س���ى  يف  القدمي���ة  �سي���دا  م�ساج���د 

اجلنوب���ي- الغربي للمدين���ة القدمية، وقد حتدث 
الرحال���ة نا�سر خ�سرو الذي زار مدينة �سيدا عام 
437 ه����/1047م عن م�سجده���ا الكبري قبل ظهور 
ال�سليبي���ن يف ال�سرق بح���وايل ن�سف قرن، وهذا 
ينفي ما تذكره امل�سادر الغربية من اأن بناءه يعود 
اإىل العه���د ال�سليبي، والراج���ح اأن اجلامع ب�سبب 
خ�سائ�س���ه املعماري���ة كان موج���ودًا كمعبد وثني 
حّول���ه البيزنطي���ون اإىل كني�سة، وعن���د فتح مدينة 
�سي���دا عل���ى ي���د ال�سحاب���ي �سرحبيل ب���ن ح�سنة 
عام 16ه����/ 637م حتّول اإىل جام���ع الفتح و�سمّي 
باجلام���ع العمري مث���ل �سائر م�ساج���د الفتوحات 

ببالد ال�سام.
ويتاألف اجلامع من اأربع���ة اأق�سام، هي احلرم وله 
ثالثة اأبواب �سخمة من اخل�سب تف�سي اإىل البهو، 
وينت�سب و�سطه منرب رخامي واإىل ميينه املحراب، 
وبهو وتبلغ م�ساحت���ه �سعفّي م�ساحة احلرم وتعلوه 
ثالث قبات تبدو عليها مظاهر العمارة العثمانية، 
اإ�ساف���ة اإىل املئذنة ذات اجل�سم الأو�سط امل�ستدير 
ال���ذي ينتهي ب�سرفة ونهاية علوية ب�سكل خمروطي 
وه���ذا م���ا �س���اع يف العم���ارة العثماني���ة ويظهر يف 
و�س���ط البه���و حم���راب �سغ���ري، و�سح���ن اجلامع 
وتبلغ م�ساحته م�ساحة البه���و كانت تتو�سطه بركة 
يف و�سطه���ا ف�سقي���ة عليه���ا قبة ويف خارج���ه �سّفة 
�سغرية حمكمة الأركان، وللجامع مدخالن �سمايل 
وجنوبي، وقد تعّر����ش اجلامع عام 1982 لأ�سرار 
كب���رية من ج���راء العدوان الإ�سرائيل���ي عليه وقام 
الرئي�ش ال�سهيد رفيق احلريري باإ�سالحه وانتهت 

عملية الرتميم عام 1984.

م�صجد الكيخيا
�سّي���د هذا امل�سجد م�سطف���ى الكتخدا وايل �سيدا 
ع���ام 1033ه����/ 1624م وه���و اأ�سغر م���ن اجلامع 
العم���ري بي�س���ري، وه���و يتاألف م���ن ثالث���ة اأق�سام، 
احل���رم و�سحن امل�سجد وخم����ش غرف اإىل اجلهة 
الغربية من امل�سجد كان���ت مبثابة زاوية ل�ستقبال 
الدراوي����ش وعاب���ري ال�سبي���ل، وعلى اإح���دى هذه 
الغرف قبة عرف���ت با�سم الزاوي���ة ال�ساذلية اأقام 
فيه���ا فقيه مدينة �سيدا ال�سي���خ عمر احلالق ملدة 

سماحة املفتي الشيخ سليم سوسان
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تحقيق تحقيق

طويلة اإىل اأن توف���اه اهلل عام 1981م وكان يدّر�ش 
يف امل�سج���د وه���و موؤ�س����ش جمعي���ة جام���ع البح���ر 
اخلريية وم���ن الذين دّر�سوا يف ه���ذا امل�سجد قبل 
رحيله اإىل ب���ريوت العاّلمة ال�سي���خ يو�سف الأ�سري 
)1815-1890م( ويب���دو الأ�سل���وب العثماين على 
هذا امل�سجد الذي اأ�سيب باأ�سرار ورممه الرئي�ش 

احلريري.
جامع قطي�ش )ويعرف با�سم م�سجد القطي�سية(:

بن���ّي عل���ى نفق���ة علي بن حمم���د ب���ن قطي�ش عام 
1001ه�، وهو يتاألف من اأربعة اأق�سام:

- احل���رم ول تتج���اوز م�ساحت���ه 50م2 تعل���وه قبة 
مزينة ب�ست لوحات م���ن الف�سيف�ساء وزّين جانبي 
احلرم بلوحتن م���ن الف�سيف�س���اء، ذات لون اأزرق 
مائ���ل اإىل اخل�س���رة وينت�س���ب داخل���ه من���رب من 

الرخام الأبي�ش املزخرف بالعروق النباتية.
- البه���و ويتاأل���ف من ق�سم���ن، اأحدهم���ا مال�سق 
للحرم يرتفع �سقفه عل���ى عمودين اأثرين تعلوهما 
زخارف، وق�س���م يلي الق�س���م الأول يف�سل بينهما 
مرتف���ع ب�سيط وتتجاوز م�ساحة هذا الق�سم احلرم 

والق�سم الأول.
- غرف���ة امل�سج���د، وكانت ملتقى للعلم���اء ومركزًا 

لتعليم القراآن.
- حديق���ة امل�سجد، وهي حديث���ة كبرية اإىل الغرب 

منه.
ويق���ع اجلام���ع يف قلب �سيدا القدمي���ة ويبعد 400 
م���رت ع���ن مين���اء املدينة حتيط ب���ه اأبني���ة قدمية، 
وهو م���ن اأغنى امل�ساجد يف لبن���ان باأوقافه، ويبدو 
الأ�سلوب الرتكي عليه وق اأعيد ترميمه عام 2002 

مببادرة من الرئي�ش احلريري.

جامع اأبي نخلة
ال�سائ���ع اأنه ين�سب اإىل الإم���ام حممد بن احلنفية 

اب���ن الإمام علي ر�سي اهلل عن���ه ويقال اأنه مدفون 
يف الغرف���ة ال�سرقي���ة م���ن اجلام���ع، وكان زاوي���ة 
للطريقة العبيدية ال�سوفية لكن امل�سجد ل يحتوي 
عل���ى منرب، اإل اأنه تعلوه مئذنة قليلة الرتفاع ت�سبه 

املاآذن املغربية الطراز.

جامع البحر
�سّي���د عام 775ه�/ 1371م و�سّيده ح�سن بن �سواح 
كم���ا يظه���ر يف نق�ش ف���وق مدخل���ه الرئي�سي، وقد 
غلب علي���ه ا�سم جامع البح���ر لوقوعه قرب ميناء 
�سيدا حي���ث كان امل�سافرون ي���وؤدون ال�سالة فيه، 
اأم���ا الق�سم الغرب���ي منه فق���د كان مدر�سة لتعليم 
الق���راآن الك���رمي وحتفيظه ينفق عليه م���ن اأوقاف 
اآل حم���ود وكان اآخ���ر امل�سرفن عليه���ا ال�سيخ عبد 
املطلب حمود وبعد وفاته اأهملت املدر�سة فاأحلقها 
اأولده بامل�سج���د ودفعوا تكالي���ف ذلك من الأموال 

التي اأوقفها والدهم للمدر�سة.
وللم�سج���د ثالثة اأق�س���ام هي احل���رم، واملدخالن 
ال�سرق���ي والغرب���ي الذي ي���وؤدي اإىل املئذن���ة التي 
ت�ستهر باأنه���ا اأعلى مئذنة يف �سي���دا، وحديثة اإىل 

جنوبه.

جامع بطاح
وقد عرف قدميًا با�س���م جامع ال�سوق فاإىل جنوبه 
حارة امل�سبنة وحارة امل�ساخلية واإىل �سماله اأ�سواق 
احلياك���ن، والكندرجية، واخل�س���ار، واللحامن، 
وقربه حمام ال�سوق، ويقال باأنه �سمّي بالبطاح لأن 
�سبعًا دخل امل�سجد لي���اًل و�سرب من زيت امل�سجد 
فت�سمم وانبطح ميتًا، فيما يقول اآخرون اأن ت�سميته 
بالبطاح لأن فيه رجاًل من الأولياء مدفونًا يقال له 
ال�سي���خ على الغزي معتمد �سي���دا وا�ستهر عندهم 
اأن من يحلف كاذبًا عنده بلي بكائنة، فيما يقول اآل 

البط���اح يف �سيدا اأن ال�سيخ حممد البطاح مدفون 
يف الغرفة املال�سقة للم�سجد وقد ا�ستهرت العائلة 
به���ذا ال�سم لأن اأحد اأفرادها �س���رع وح�سًا داخل 
املدين���ة، ويف تل���ك الغرفة الي���وم �سريحن لل�سيخ 
عل���ي الغ���زي وال�سي���خ حمم���د البط���اح وكان هذا 
امل�سج���د م�سه���ورًا باإقامة حلقات الذك���ر للطريقة 

الرفاعية.
وهند�سة امل�سجد ب�سيطة موؤلفة من حرم يت�سدره 
من���رب ب�سي���ط تعلوه قب���ة تركي���ة الط���راز، وغرفة 
امل�سجد التي تف�سي اإىل غرفة ال�سريحن، ومدخل 
يف�سي اإىل امل�سجد ويقع امل�سجد يف حي امل�ساخلية 

داخل �سيدا القدمية.
جامع باب ال�سراي وي�سمى اأي�سًا جامع املحت�سب:

كان ه���ذا اجلام���ع يع���رف با�سم جام���ع املحت�سب 
وموؤ�س�س���ه ه���و عم���دة الطالب���ن يف �سي���دا ال�سيخ 
اأبو اليم���ن ابن العالمة �سيخ الإ�س���الم اأبي ا�سحق 
اإبراهيم، وقد بناه عام 598ه� وتعني عبارة عمدة 
الطالبن اأن العائالت ال�سيداوية التي تنت�سب اإىل 
البيت النبوي كانت تنتخب من اأفرادها عمدة لها 
وقد ع���رف عمدة الطالبن فيما بع���د با�سم نقيب 
الأ�سراف وكانت مهمته رعاية اأوقاف امل�سلمن يف 
املدينة ومتثيل امل�سلمن والتحدث با�سمهم والقيام 
مبه���ام املحت�س���ب يف مراقب���ة الأ�س���واق واإ�س���دار 
الأح���كام ال�سرعي���ة مبوجب فرمان م���ن ال�سلطان 
العثم���اين وكان اآخر نقيب لالأ�سراف ال�سيخ اأحمد 
جالل الدي���ن الذي تويف ع���ام 1947 واألغي اللقب 

من بعده.
وامل�سجد يتاألف من حرم، تعلو الق�سم ال�سرقي منه 
قب���ة، و�سحن امل�سجد م�ساحته ربع م�ساحة احلرم 
وميتاز بعمودين اأثرين يف و�سطه ومدخالن غربي 
و�سمايل، وقد عر�ش با�س���م باب ال�سراي لأنه يقع 
على بعد اأمتار من باب �سراي اآل معن داخل �سيدا 

القدمي���ة حيث تقوم منازله���م ومنهم الأمري فخر 
الدين املعني الثاين.

اجلامع الرباين
وق���د بني يف عه���د الأمري فخ���ر الدي���ن )1572- 
1635( وغل���ب عليه ا�سم اجلامع الرباين لأنه اأول 
م�سج���د بني خارج اأ�س���وار مدينة �سي���دا القدمية 
وكان يوجد مكان الو�سوء فيه �سريحان لالأمريان 
ملح���م بن معن، و�سيف الدي���ن بن معن ويعتقد اأن 

امل�سجد قام مكان مقربة اآل معن.
ويتاأل���ف امل�سجد من حرم �سغري م�ساحته 60 مرتًا 
مربع���ًا تعل���وه قبة ويت�س���دره منرب حج���ري، وبهو 

م�ساحت���ه ن�سف م�ساحة احل���رم و�سطه عامودان 
اأثري���ان، ومئذن���ة دمرت اأثناء اجتي���اح �سيدا عام 

.1982

م�صجد القلعة البحرية
ويعتق���د اأن هذا امل�سجد اأقيم بعد الفتح الإ�سالمي 
ملدينة �سي���دا حتى تتمكن حامي���ة القلعة من اأداء 
ال�س���الة فيه، وق���د اأقيم فوق هي���كل روماين كان 
خم�س�سًا للعبادة، وقد خ�سع امل�سجد للرتميم يف 

عهد املماليك ثم يف عهد الأمري فخر الدين.
وقد عرف م�سج���د القلعة البحري���ة با�سم م�سجد 
القلعة التحتاين مما يدل على اأن القلعة الربية كان 

فيها م�سج���د اأي�سًا وقد ورد ه���ذا ال�سم للم�سجد 
م���ع ا�سم ال�سيخ ح�سن بن عمر جالل الدين الذي 
�سه���د على وقف اأوقفه عب���دي اآغا احللبي ال�سهري 

بابن علي با�سا عام 1179ه�.
مقام �سرحبيل بن ح�سنة الكندي ر�سي اهلل عنه:

�سّي هذا املقام يف الع�سر اململوكي، و�سار مزارًا، 
واأقيمت على اأر�س���ه من�ساآت خريية جلمعية جامع 
البحر اخلريية، وق���ام الرئي�ش احلريري برتميمه 
والإ�ساف���ة اإلي���ه عام 1966 واأ�سيف���ت اإليه حديقة 
يتخلله���ا درج حجري يربط���ه بجامع هند حجازي 
ال���ذي بن���اه الرئي�ش احلري���ري على ا�س���م والدته 

وبدار العجزة التابعة للجمعية.
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لقاء لقاء

املوؤرخ الدكتور ح�صان حالق يتحدث لـ "�صيدا عرب التاريخ":
عن �صهر رم�صان املبارك بني الأم�ص واليوم

حوار: �صمار الرتك
مـــا اأن يطـــل علينـــا �صهـــر رم�صان املبارك حتى تنفرج اأ�صاريرنا فرحاً، لقدوم هذا ال�صهر الكرمي ملـــا يحمل يف طياته من معاٍن قّيمة وتقاليد 
مباركـــة. كيـــف ال وهـــو ميثـــل �صهر ال�صوم، الذي نزل فيه القراآن الكرمي ومنه ليلة القدر التي هـــي خري من األف �صهر، وهو مينح املوؤمنني 
فرحـــة للت�صالـــح مـــع الذات ومع النا�س. لكن املوؤ�صف اأنه وب�صبب الظروف االقت�صاديـــة واالجتماعية ال�صاغطة فاإن الطابع الرم�صاين مل 
يعـــد يطغـــى علـــى اأجواء بريوت كما كان �صابقاً. فالعادات والتقاليد الرم�صانية اليوم تغـــريت واأ�صبحت العائالت تكتفي بتم�صية ال�صهرات 

الرم�صانية، كل يف منزله حيث تف�صل م�صاهدة الربامج التلفزيونية املنّوعة التي تعر�س على ال�صا�صات يف هذا ال�صهر.

مائدة رمضانية  لجمع األهل و األصدقاء د. حسان حالقهل هاللك شهر مبارك

ع���دد ل ي�ستهان به من اأهل بريوت يحن اإىل املا�سي 
وي�ستاق اإىل تلك الذكري���ات التي يطلق عليها "اأيام 
اخلري" في�ستاء من الظروف الجتماعية التي باتت 
حت���ول دون زيارة الأخ لأخي���ه، اإ�سافة اإىل الظروف 
القت�سادي���ة التي حتتم على العائل���ة الواحدة اتباع 
ميزاني���ة خا�سة له���ذا ال�سهر نظرًا لرتف���اع اأ�سعار 

ال�سلع دون ح�سيب اأو رقيب.
اللبناني���ون عمومًا م�ستاقون ل� رم�سان "اأيام زمان" 
لذلك اأردنا من خالل �سفحات "�سيدا عرب التاريخ" 
اأن ن�سرتجع هذه الذكريات �سويًا لنعود لذلك الزمن 

اجلميل.

د. حالق
ملعرفة املزيد عن تلك العادات والتقاليد الرم�سانية 
التقين���ا امل���وؤرخ والأ�ستاذ اجلامع���ي الدكتور ح�سان 
حالق ال���ذي حدثن���ا ع���ن ال�س���ورة الرم�سانية يف 

لبنان بن الأم�ش واليوم، يقول:
" اإن الع���ادات اللبناني���ة القدمية كانت لها �سمات 
وخ�سائ����ش تعود بجذورها اإىل الع���ادات والتقاليد 
العربي���ة والإ�سالمي���ة اإل اأن رم�س���ان ه���ذه الأي���ام 

فق���د وهجه ورونقه اللذين كان يت�سم بهما يف القدم 
فالأجواء الرم�سانية نف�سها بن العادات الجتماعية 
وال�سعائ���ر الدينية وحتى احللويات الرم�سانية التي 
كان���ت عالمة رم�ساني���ة فارقة ل بد م���ن اأن ترافق 
ه���ذا ال�سهر الف�سيل ولكنها الي���وم اندثرت ومل يعد 

لها وجود".

الأ�صواق
وي�سف حالق الأ�س���واق قبيل �سهر رم�سان يف ذلك 
الزمن باحلركة التي ل تهداأ، ويقول: "كانت تزدهر 
وتنتع����ش ابت���داء م���ن ن�سف �سه���ر �سعب���ان وتزداد 
ازده���ارًا قبي���ل اأي���ام قليلة م���ن رم�س���ان املبارك، 
ولكن اإ�ساف���ة اإىل الأ�سواق العادي���ة املوجودة طوال 
اأ�سه���ر ال�سن���ة يف لبنان كاأ�سواق اللح���وم والأ�سماك 
وامل�سروب���ات  احللوي���ات  لأ�س���واق  كان  واخل�س���ار، 
الرم�ساني���ة دور يف اكتم���ال الطقو����ش الرم�ساني���ة 
الغذائي���ة مثل �سوق القطايف التي كان البائعون فيه 
متخ�س�سن يف �سناعة القطايف من دون اأن تغيب 
عن كل املناطق الأخ���رى حمالت ال�سو�ش واجلالب 
وامل�سروب���ات الرم�ساني���ة الأخ���رى، وكان���ت ه���ذه 

الأ�س���واق ت�سكل حمطة يومية للع�ساء اللبناين خالل 
النهار وهم يت�سوقون لهذا ال�سهر الف�سيل".

29 �صعبان
وعن ليلة ال���� 29 من �سعبان، يق���ول الدكتور حالق: 
�سعبان خ�سائ�سه وحت�سرياته  ال� 29 من  " مل�ساء 
بح�س���ب ح���الق، اإذ كان اللبنانيون يقوم���ون بال�سنة 
النبوي���ة يف م���ا يتعل���ق بالتما����ش ه���الل رم�س���ان، 
وذلك بع���د اأن يتجمع���وا ويذهبوا لتم�سي���ة ال�سهرة 
عل���ى �ساطئ البحر لروؤية الهالل ب���اأم العن، ليقوم 
ع���دد من الرج���ال، بع���د التما�ش اله���الل، بالتوجه 
لي�سه���دوا  ال�سرعي���ة  املحكم���ة  اأو  الفت���وى  دار  اإىل 
اأم���ام املفت���ي والق�س���اة ال�سرعين �س���رط اأن يكون 
احل�سن���ة،  ال�س���رية  وذوي  املوؤمن���ن  م���ن  ال�سه���ود 
وحتى تثب���ت �سهادتهم يعلن املفت���ي اأن اليوم التايل 
ه���و اأول اأي���ام ال�سي���ام. اأم���ا يف ه���ذه الأي���ام، فقد 
تط���ورت "التكنولوجيا" ومل يع���د النا�ش بحاجة اإىل 
مراقب���ة القمر وحتّول هذا الطق�ش الذي كان ي�سمى 
اللبنانية" مع  "ال�سيبان���ة  "ا�ستبان���ة رم�سان" اإىل 
مايرافقها من تبدلت، اإذ اأ�سبحت ال�ستبانة عبارة 

عن نزهة تقوم بها العائلة اأو الأ�سدقاء.
اأم���ا يف اليوم ال���ذي ي�سبق بداية ال�سه���ر الف�سيل اأو 
يف اآخ���ر اأحد من �سهر �سعب���ان، يحر�ش هوؤلء على 
مت�سي���ة اليوم يف التنزه والرتفي���ه وتناول الغداء يف 

املطاعم".

طقو�ص ا�صتقبال رم�صان
وع���ن طقو�ش ا�ستقب���ال �سهر رم�س���ان، يقول:" فور 
اإع���الن بدء ال�سه���ر الف�سيل مت���الأ الف���رق الدينية 
ال�سوارع ومن خالل م�س���ريات مزينة بالبيارق وهي 
تن�س���د الأنا�سي���د الديني���ة والأهازي���ج الرم�سانية. 
واأذكر اأن ه���ذه امل�سريات ظلت تنف���ذ مهمتها لغاية 
خم�سين���ات القرن املا�س���ي. اأما الي���وم وبعد غياب 
ه���ذه الظاهرة لع�س���رات ال�سنوات ن���رى دار الأيتام 
الإ�سالمي���ة حت���اول اإع���ادة اإحيائه���ا  واإن بطريق���ة 
ع�سري���ة حي���ث ن���رى الأطف���ال الأيت���ام يجولون يف 
مواكب �سيارة باأزياء تالءم ال�سهر الف�سيل على وقع 

الأنا�سيد الدينية".
وع���ن اأب���رز اخل�سائ����ش الرم�ساني���ة الرم�سانية، 
يق���ول الدكت���ور ح���الق:" م���ن خ�سائ����ش رم�سان 
اجتم���اع العائلة حيث كانت له���ذه امليزة يف ذكريات 
اللبناني���ن ح�س���ة ما ي���زال كبار ال�س���ن يتذكرونها 
بحن���ن، ول �سيما اأنها كانت خري لقاء اإذ اأنها جتمع 
العائلة الكبرية وال�سغرية فكانت العائالت حتر�ش 
عل���ى تبادل الزي���ارات واإحياء ال�سه���رات اجلماعية 
يومي���ًا من دون اأن يغفلوا ع���ن ال�سعائر الدينية التي 
بات���ت الي���وم مقت�س���رة عل���ى فئات حم���ددة بعدما 
اأهملها الآخرون، ول �سيما اإقامة �سالة الرتاويح يف 

امل�ساجد بعد �سالة املغرب.
كذل���ك كان ينت�سر م���ا يعرف "بالزواي���ا" التي كان 
يزيد عددها عن الثالثن يف بريوت اإ�سافة اإىل تلك 
الت���ي كانت منت�س���رة يف املناط���ق اللبنانية الأخرى. 
وه���ذه "الزواي���ا" عب���ارة عن م���كان ي�سب���ه امل�سجد 
وخم�س�ش اأي�سًا لإقامة ال�سالة والأذكار وال�ستماع 
اإىل الأحادي���ث التي كان يلقيها "�سيخ الزاوية" على 
احلا�سري���ن. كما اأن اللقاءات الجتماعية متتد اإىل 
موعد ال�سحور و�سالة الفج���ر ليعود بعدها اجلميع 

اإىل بيوتهم بعد اأن ينهوا �سعائرهم الدينية".

امل�صحراتي
وع���ن ظاه���رة امل�سحراتي، يق���ول الدكت���ور حالق: 
"كان امل�سحراتي ظاهرة رم�ساين مرتبطة ارتباطًا 
وثيق���ًا بليايل �سه���ر رم�سان، حيث يك���ون عادة من 
اأبناء احلي، فيب���داأ قبل الفجر باإيق���اظ ال�سائمن 

حت���ى يتناولوا الطعام قبل الإم�س���اك، وكان ي�سرب 
بوا�سط���ة ع�سا على طبلة خا�س���ة، يف حن اأنه كان 
يلب����ش اجللباب املعتاد اأو القنب���از والطربو�ش. ومن 
عادة البريوتي يف �سهر رم�سان املبارك اأن ي�ستيقظ 
كاملعتاد بعد اأن ي�سلي الفجر ويقراأ القراآن الكرمي، 
بينم���ا ال�سعوب الإ�سالمية الأخرى ت�ستيقظ يف �سهر 
رم�سان املبارك عند العا�س���رة �سباحًا، ومنهم من 
يبق���ى طوال النهار نائمًا مقفاًل دكانه وبعد الإفطار 
يفت���ح حمله لياًل حتى قبيل الإفطار، ولكن البريوتي 
مب���ا ا�ستهر عن���ه من ن�س���اط وحب للعم���ل ي�ستيقظ 

كاملعتاد متوجهًا اإىل عمله اأو مدر�سته اأو جامعته.
وهنا ل بد م���ن الإ�سارة والتاأكيد اإىل اأن اأهل بريوت 
ل ين�س���ون �سك���ر امل�سحرات���ي ال���ذي �سه���ر اللي���ايل 

لإيقاظهم عند ال�سحور فيقدمون له "العيدية".
حي���ث يقوم م�سحراتي احل���ي اأو الطبال يف اأول اأيام 
عي���د الفطر ال�سعيد بالتجوال بن البيوت واحلارات 
لقب����ش ه���ذه العيدية، وبذل���ك تعم فرح���ة البيارتة 
وجمي���ع املناط���ق البريوتي���ة ول �سيما ح���رج بريوت 
حي���ث تقام هناك اأحل���ى املهرجان���ات والحتفالت 

بهذه املنا�سبات".

عادات وتقاليد
وعن اأبرز العادات ي�سري الدكتور حالق، فيقول:" اإن 
امل�سلمن يف بريوت يف العهد العثماين كانوا يطلقون 
على اأولدهم الذكور اأ�سماء ال�سهور الكرمية: رجب، 
�سعبان، رم�سان، حمرم، ربيع ل �سيما اإذا ولدوا يف 
ه���ذه الأ�سه���ر بالإ�سافة اإىل ت�سمي���ة اأولدهم با�سم 

هالل".
وي�سيف د. حالق:" من عادة البريوتي اأي�سًا اأنه يف 

اأواخر رم�س���ان، يبداأ مبمار�س���ة )"التوحي�ش"( يف 
الع�س���ر الأواخر منه، تعبريًا عن مت�سكه بهذا الع�سر 
الك���رمي، وع���ن حزن���ه ب�سبب ق���رب انتهائ���ه فيبداأ 
ال�سائم���ون والفرق الدينية بالنتق���ال اإىل امل�ساجد 
ي�سلون ويبتهلون اإىل اهلل تعاىل، وين�سدون الأنا�سيد 
التي تعرّب عن وح�س���ة امل�سلم لرم�سان املبارك، وما 
ت���زال ه���ذه الع���ادة م�ستمرة حت���ى الي���وم يف بع�ش 

العوا�سم واملدن العربية".

الزغلولية؟
وعن املاأك���ولت الرم�سانية ي�سري الدكتور حالق اإىل 
م���ا كان ي�سمى من���ذ العهد العثماين ب���� "الزغلولية" 
وه���و ما يع���رف اليوم ب� "احل���دف" اأو البقالوة التي 
كان ينهم���ك اللبناني���ون يف �سفه���ا من الي���وم الأول 
ل�سهر ال�سيام. اأما الي���وم فاأ�سبحت متوافرة ب�سكل 
دائ���م، ومل يع���د النا�ش يبذل���ون جه���ودًا ل�سفها يف 
املن���ازل، والأمر نف�سه ين�سحب على املعمول الذي مل 
يكن يكتمل العيد من دونه. اإذ كانت مت�سي  ال�سيدات 
اللبناني���ات ليايل طويلة ل�سفها، وبع���د النتهاء من 
حت�سريه���ا كان ياأت���ي العامل ويذهب به���ا اإىل فرن 
احل���ي ليخبزها ثم يعيدها وياأخذ اأجرته اإما قرو�سًا 

معدودة اأو عددًا معينًا من حبات املعمول.
وهنا ميك���ن القول اأن ه���ذه الع���ادة يف طريقها اإىل 
التال�س���ي نظ���رًا اإىل فق���دان املعم���ول والكنافة اإىل 
"قيمتها العيدية" واأ�سبحتا متوفرتن اأينما كان ويف 
اأي وق���ت، اأما الأهم فهو اأن معظم اللبنانيات اأرحن 
اأنف�سه���ن وا�ستغنن ع���ن �سناعة املعم���ول والكنافة 
يف البي���ت وما يراف���ق �سناعتهما م���ن اإرهاق وتعب 
لن اإح�سارهما جاهزين با�ستثناء قلة قليلة من  وف�سّ
كب���ريات ال�سن يف بع�ش املدن والقرى يحر�سن على 

القيام بهذه املهمة باأنف�سهن".

اخليم الرم�صانية
وعن ظاه���رة اخليم التي تنت�س���ر يف رم�سان، يقول 
د. ح���الق:" اإن اخلي���م الفنية الت���ي تنت�سر يف �سهر 
رم�سان املبارك هي بدع اعتمدها اللبنانيون ول تليق 
به���ذا ال�سهر بعدما كانوا لغاية ال�ستينات من القرن 
املا�سي ي�سهرون على وقع املدائح الدينية التي كانت 
تن�سدها الفرق الدم�سقي���ة واحللبية وامل�سرية التي 

حت�سر اإىل لبنان خ�سي�سًا يف هذا ال�سهر".
وختام���ًا، على اأم���ل اأن نع���ود لإحياء ه���ذه التقاليد 
املكلل���ة باخلري والربكة و�سط اأج���واء من البحبوحة 
القت�سادية ل ي�سعنا �سوى اأن نتمنى رم�سانًا كرميًا 

جلميع اللبنانين، وكل عام واأنتم بخري.

العادات الرمضانية
اندثرت بسبب الظروف 

االقتصادية الضاغطة

الفرق الدينية كانت 
متأل الشوارع من خالل 
املسريات املزينة بالبيارق

اخليم الرمضانية 
بدع اعتمدها اللبنانيون 

وال تليق بهذا الشهر
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معاناة الأ�صرة
ولن تنك���ر ال�سيدة جنوى يف حديثه���ا لنا اإن احلياة 
�سعب���ة جدًا ومليئ���ة بال�سعاب والتع���ب اإذا مل يعمل 
الإن�سان بكل جهد ل ي�ستطيع اأن يح�سل قوت يومه.

ومل يرزقن���ا اهلل �سبحان���ه وتعاىل بول���د حتى يقف 
اإىل جان���ب الأ�س���رة مل�ساع���دة اأبيه ويق���ف بقربنا 

ملواجهة كل ال�سعاب.
اأم���ا بالن�سبة لل�سعوبات التي تع���اين منها الأ�سرة 
اأ�سوة ب�سائر الأ�سر يف لبنان الذين يعي�سون يف هذا 
املجتم���ع امل�ساكل م�سرتكة والهم���وم م�سرتكة. لأن 
الطبقة الو�سطى تواجه فقدان الرعاية والهتمام 
لالرتق���اء به���ا اإىل امل�ستوى املطل���وب حتت عنوان 

طبقة غنية وطبقة فقرية.

الرعاية ال�صحية
فاأ�س���ارت بكالمها اأب���رز املعاناة تاأم���ن الأق�ساط 

املدر�سية
العجز عن تاأمن الأق�س���اط يف امل�ستقبل اإن رغبت 
العائل���ة يف توف���ري امل�ست���وى املطل���وب للدخول اإىل 
اجلامع���ات اخلا�س���ة. فنحن عاجزي���ن عن تاأمن 
الأق�ساط املرتفعة اإىل جانب امل�سروف ال�سخ�سي 
ل���كل طالب. نتيجة لغ���الء املعي�سة ا�سطرت ابنتها 
البكر اإىل ترك املدر�سة بعد ح�سولها على �سهادة 

الربوفيه.
اإىل جان���ب غي���اب الرعاي���ة ال�سحي���ة وال�سم���ان 
الجتماع���ي نعاين م���ن اأزمة لتاأم���ن وتوفري هذه 

الرعاية من ح�سابنا اخلا�ش.

عمـــل  اأو  بوظيفـــة  يومـــاً  فكـــرت  هـــل   •
حـــر مل�صاعـــدة زوجـــك يف تاأمـــني متطلبـــات 

االأ�صرة مادياً ومعنوياً؟
كال لالأ�س���ف مل يكن لدي جترب���ة.. جتربة الغربة 
فعندم���ا تزوج���ت كن���ا متفق���ن عل���ى ال�سف���ر اإىل 
اإلغاء هذه الفكرة  "ال�سويد" ولكن قد عملنا على 
لأنن���ا مل ن�ستطع يف وقته���ا البتعاد كثريًا عن اأهلنا 

�سلة الرحم كما اأمرنا اهلل �سبحانه وتعاىل.
اإل اأنن���ي يف الوقت الراه���ن نادمة كثريًا على عدم 
ال�سف���ر اإىل اخلارج لرمبا كنا ق���د توفقنا وحالفنا 
احل���ظ وح�ّسنا و�سعن���ا املعي�سي اأ�س���وة باملغرتبن 
باملقارب���ة بالظ���روف ال�سعب���ة الت���ي نع���اين منها 

الآن.
لأننا نعي�ش اليوم بو�سع اقت�سادي واأن هذا الو�سع 

�سيتدهور يومًا بعد يوم.

الهوايات
ل يوجد لدي هوايات معينة ولكنني اأحب ال�ستماع 
اإىل املو�سيق���ى الهادئ���ة وبالت���ايل اأح���ب م�ساهدة 

غروب ال�سم�ش. 
اأما بالن�سبة لالأفالم اأحب م�ساهدة الأفالم العربية 
القدمي���ة والط���رب العرب���ي الأ�سيل العائ���د للجيل 

القدمي اأمثال عبد احلليم حافظ واأم كلثوم.
اأم���ا بالن�سب���ة للجي���ل اجلديد م���ن املطربن وائل 
كفوري وعا�سي احلالين. يف اخلتام تطالب ال�سيدة 
جن���وى وتتمنى م���ن الدولة توفري امل���اء والكهرباء 
ل���كل املناطق 24/24 وتوف���ري ال�سمان الجتماعي 
والرعاي���ة ال�سحي���ة والعدال���ة يف التوظي���ف وفق 
الكف���اءة وال�سهادة بعي���دًا عن الوا�سط���ة لأن هذا 

الأمر يوفر فر�ش العمل للجميع بعدالة.

حوار: ليال ها�صم
طلـــة جديـــدة تطلقهـــا اأ�صـــرة "�صيدا املجلة" حتمـــل �صفة زيارة خا�صـــة مب�صمونها االجتماعـــي واملعنوي ال�صامل كمحطـــة... من املحطات 
االجتماعية التي ترغب اأ�صرة جملة �صيدا اعتمادها، بهدف الغو�س يف غمار البحث والتدقيق ملعرفة كافة امل�صاكل التي ت�صكل هاج�س عند 

املواطنني واالقرتاب اأكر... فاأكر من حقيقة الواقع واملرجتى.
كمبـــادرة ح�صنـــة الإلقاء ال�صوء جمدداً على الواقع االجتماعي واالإ�صت�صفائي والرتبوي واالقت�صادي، مما يعزز دور االأ�صر اللبنانية يف �صّتى 

املجاالت لبلوغ اأ�صمى درجة من درجات التقدم واالزدهار يف �صبيل جمتمع قوي يف لبنان.
مـــن هـــذا املنطلـــق واملنطـــق قـــام فريق عملنـــا باختيار اأ�صـــرة �صيداويـــة متوا�صعة كمحطـــة رابعة من حمطـــات الزيارة اخلا�صـــة وفق املعنى 

وامل�صمون.
التقينا ال�صيدة جنوى الدميا�صي ربة منزل زوجة ال�صيد حممد الدميا�صي لالإطالع منها عن كثب حول كافة اأو�صاعها االأ�صرية اجتماعياً 

اأ�صوة ب�صائر االأ�صر اللبنانية التي تعاين من �صعوبات يف م�صرية حياتها اليومية.

زيارة خاصة زيارة خاصة

بطاقة تعريف
• من هي ال�صيدة جنوى الدميا�صي؟

عّرفت عن نف�سه���ا ال�سيدة جنوى الدميا�سي باأنها 
متاأهل���ة من ال�سي���د حممد الدميا�س���ي وقد م�سى 
عل���ى زواجه���م 25 �سن���ة اأم�سياه���ا بوئ���ام وح���ب 
وت�سامن تام وقد رزقهم اهلل بثالثة بنات اأكربهم 

مريا والثانية �سافيناز واآخر العنقود كانت جنى.

وا�س���ارت ال�سي���دة الدميا�سي يف حديثه���ا باأنها مل 
تتمكن م���ن متابعة درا�ستها وغ���ادرت املدر�سة يف 

مرحلة مبكرة.
و�سددت يف �سياق حديثها اأن اإميانها باهلل قوي جدًا 
وترى م�ستقبل اأولدها م�سرق فهذا �سعور كل اأم جتاه 
اأبنائها. وترى يف اأ�سرتها مراآة تعك�ش ما عجزت عن 
حتقيق���ه لنف�سها واأك���دت اأن عالقتها بزوجها جيدة 
جدًا من منطلق احلب والوف���اء منذ بداية معرفتها 

به من خ���الل التوا�سل اليومي معًا بحكم اأنها كانت 
تعم���ل لدي���ه ب�سفة موظف���ة يف حمل فيدي���و قبل اأن 
يرتك ه���ذه املهن���ة وينتق���ل اإىل �سناع���ة احللويات 
ب�سكل م�سغر داخل املنزل وي�سوقها للزبائن بح�سب 
الطلب ويف بع����ش الأحيان يبيعها على عربة قبل اأن 
يرزق���ه اهلل ويفتح حمل لبيع احللوي���ات وتعرث فيما 
بع���د اإىل اأن ر�س���ت بنهاي���ة املط���اف �سب���ل حت�سيل 

عي�سنا فقمنا بفتح حمل �سمانة.
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برعاية الرئي�س احلريري وم�صاركة نائبي �صيدا وجمهور حا�صد
افتتاح الأم�صيات الرم�صانية يف خان الفرجن مع الفنان اأحمد قعبور

حتية اىل عمر الزعني.. واأغنيات من زمن الثورة والفن اجلميل

برعاي���ة رئي����ش جمل����ش ال���وزراء ال�سي���خ �سع���د 
احلريري ممثال بالنائب بهية احلريري انطلقت 
يف خ���ان الفرجن يف �سيدا الم�سيات الرم�سانية 
الت���ي تنظمها جلن���ة مهرجان���ات التنمية املدنية 
يف كل م���ن ب���ريوت و�سي���دا وطرابل����ش واملين���اء 
بالتعاون مع وزارتي الثقاف���ة وال�سياحة وبلديات 
املدن الأربع وع���دد من موؤ�س�سات املجتمع املدين 

فيها .. 
وكان���ت �سيدا على موع���د يف اأم�سيتها الأوىل مع 
الفن���ان احم���د قعبور يف حتي���ة اىل عمر الزعني 
وا�ستع���ادة لروائ���ع من الرتاث الغنائ���ي اللبناين 

والعربي . 
وتقدم ح�س���ور الأم�سية : الرئي�ش فوؤاد ال�سنيورة 
، النائ���ب ال�ساب���ق �سمري ع���ازار ، رئي����ش بلدية 
�سيدا حممد ال�سعودي ، اأمن عام تيار امل�ستقبل 
اأحمد احلريري ، ممثل املطران ايلي حداد الأب 
�سليمان وهبي ، رئي�ش غرفة التجارة وال�سناعة 
والزراع���ة يف �سي���دا واجلنوب حمم���د الزعرتي 
ونائب���ه رئي����ش جتم���ع �سناعيي اجلن���وب حممد 

ح�س���ن �سالح ، مدي���ر املركز الثق���ايف الفرن�سي 
اأوليفيي���ه لونغ ، اأمن عام " ت���راث عمر الزعني 
" املخت���ار �سم���ري الزعني ، وروؤ�س���اء بلديات " 
حارة �سيدا �سميح الزين، عربا اليا�ش م�سنتف، 
عن الدلب يا�س���ر �سميا ، عنقون ح�سن فرحات 
، القري���ة مارون دي���ب، درب ال�سيم مارون جحا 
القن�س���ل عل���ي   ، " ايل���ي اخل���وري  وكفرج���رة 
ع���الء الدي���ن ، رئي�ش جمعي���ة املقا�سد اخلريية 
ال�سالمية يف �سيدا هالل قرب�سلي ، مدير كلية 
العالم والتوثيق يف اجلامعة اللبنانية م�سطفى 
متب���ويل، رئي����ش رابط���ة اآل رباح جم���ال رباح ، 
الرئي����ش الأ�سب���ق لبلدي���ة �سي���دا احم���د كل�ش ، 
رئي�ش احتاد خماتري �سيدا الزهراين م�سطفى 
الزي���ن، ورئي����ش رابطة خماتري �سي���دا ابراهيم 
عن���رت، وعدد من اأع�ساء املجل����ش البلدي ملدينة 
�سي���دا وروؤ�ساء وممثلي هيئ���ات وجمعيات اهلية 
لبنانية وفل�سطينية وفاعليات تربوية واجتماعية 
من �سي���دا ومنطقتها واقليم اخل���روب وجمهور 

�ساقت به الباحة الداخلية للخان .
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�صحور رابطة الأطباء يف �صيدا مب�صاركة احلريري ومو�صى و�صخ�صيات
ممثل نقيب االأطباء:

نريد �صماناً اجتماعياً حمقاً مع تعديل احلقوق املجحفة بحق الطبيب
نرف�س ا�صتفراد اأي طبيب .. واالنذارات التي توجه لبع�س االأطباء

اأكد رئي����ش كتلة امل�ستقب���ل النيابي���ة الرئي�ش فوؤاد 
ال�سني���ورة عل���ى اأهمي���ة ع���دم اإلغ���اء اأي���ة فر�سية 
خالل البحث والتحقي���ق عن اجلهة التي ميكن اأن 
تكون نف���ذت اأو خططت جلرمية اغتي���ال الرئي�ش 
الفر�سي���ات  كل  اأن  معت���ربا  احلري���ري،  رفي���ق 
والحتم���الت يج���ب اأن تخ�سع للبح���ث والتحقيق 
والتدقي���ق وما َخِفَي اليوم قد تظه���ُر معاملُُه غدًا..

ه���ا  وق���ال : ان الواج���ب ان ُت���رتك للمحكم���ة مهامُّ
م���ن دون تدخ���ل او �سغط، او حماول���ة للتاأثري، مع 
الرتحيب بكل اجلهود الهادفة اىل ك�سف احلقيقة، 
حقيق���ة اجلرمية ومن وق���ف خلفها. وله���ذا فاننا 
رحبن���ا ونرح���ب بكل اجله���ود التي ُبذل���ت لتقدمي 
معلوم���ات ومعطي���ات وقرائ���ن وحتلي���الت يف هذا 
الجت���اه على اأن تت���وىلىَّ املحكم���ة الدولية اخلا�سة 
بلبن���ان باعتبارها �ساحب���ة الخت�سا�ش، التدقيَق 
والتمحي����ش والتاأك���د وتاأخ���ذ وقته���ا الكامل قبل 

ا�سدار الحكام والتهامات.
الرئي����ش ال�سنيورة كان يتحدث خالل رعايته حفل 
الفط���ار ال�سن���وي جلمعية جامع البح���ر اخلريية 
يف �سيدا يف واح���ة دار ال�سالم يف املدينة بح�سور 
النائ���ب علي ع�س���ريان ومفت���ي �سي���دا واق�سيتها 
ال�سي���خ �سلي���م �سو�س���ان ومفت���ي �سي���دا اجلعفري 
اجلن���وب  وحماف���ظ  ع�س���ريان  حمم���د  ال�سي���خ 
الوكال���ة نق���ول بو�ساه���ر ورئي����ش بلدي���ة �سي���دا 
املهند����ش حممد ال�سعودي ورئي����ش غرفة التجارة 
وال�سناع���ة والزراع���ة يف �سي���دا واجلنوب حممد 
الزع���رتي ورئي�ش جتم���ع �سناعيي اجلنوب حممد 
ح�س���ن �سالح وح�سد م���ن الفاعلي���ات ال�سيداوية 
واجلنوبي���ة ، وكان يف ا�ستقباله���م رئي����ش جمعي���ة 
جامع البحر احل���اج اأحمد الباب���ا واأع�ساء الهيئة 

الدارية والهيئة العامة .

اأقام����ت الهيئ����ة الإداري����ة لرابطة الأطب����اء يف �سي����دا �سحوره����ا ال�سنوي يف 
ا�سرتاح����ة �سي����دا ال�سياحية ، مب�سارك����ة النائبن "بهية احلري����ري ومي�سال 
مو�س����ى" ، وممثل����ة نقي����ب الأطباء يف ب����ريوت  الربوف�سور �س����رف ابو �سرف 
الدكت����ور مرمي رجب، وح�سور ع�سوي جمل�����ش النقابة الدكرتو ماهر حمزة 
والدكت����ور ح�سن حمود، ممثل قائد منطقة اجلنوب القليمية يف قوى الأمن 
الداخل����ي العمي����د منذر اليوبي الرائد �سامي عثم����ان ، ممثل امن عام تيار 
امل�ستقب����ل احمد احلريري الدكت����ور حممد كل�ش، ممثلة مدي����ر عام تعاونية 
موظف����ي الدول����ة رئي�س����ة التعاونية يف اجلن����وب لورا ال�س����ن ، رئي�ش م�سلحة 
ال�سح����ة يف اجلنوب ح�سن علوية ، رئي�ش اجل�سم الطبي يف مديرية ال�سحة 
الجتماعي����ة – موؤ�س�س����ة ال�سهي����د رفي����ق احلري����ري الدكتور غ����ازي طعان، 

رئي�س����ة بن����ك العيون الوطني ال�سي����دة جنالء م�سطفى �سع����د، رئي�ش رابطة 
الأطب����اء يف النبطي����ة الدكتور جم����ال علو، النائب ال�ساب����ق اأنطوان اخلوري، 
وعدد م����ن الأطباء املراقب����ن يف املوؤ�س�س����ات ال�سامنة والطباب����ة الع�سكرية 
وممث����ل جمعية الهالل الأحمر الفل�سطيني الدكت����ور خليل فرماوي، وروؤ�ساء 
وا�سحاب امل�ست�سفيات " غ�سان حمود، وهبة �سعيب ، وليد ق�سب " ، وع�سو 
املجل�����ش البلدي ملدين����ة �سيدا وفاء �سعي����ب،  ومدير كلية الع����الم والتوثيق 
يف اجلامع����ة اللبناني����ة الدكتور م�سطف����ى متبويل ورئي�ش جمعي����ة املقا�سد 
اخلريي����ة الإ�سالمية يف �سيدا املهند�ش هالل قرب�سل����ي، وممثلون عن عدد 
م����ن املنظمات الن�سانية والغاثية العامل����ة يف اجلنوب. وكان يف ا�ستقبالهم 

رئي�ش الرابطة الدكتور ه�سام قدورة واع�ساء الهيئة الدارية.

رعى حفل افطار جمعية جامع البحر اخلريية يف �صيدا
الرئي�ص ال�صنيورة:

ها من دون تدخل او �صغط او حماولة للتاأثري لترتك للمحكمة الدولية مهامُّ
ل�صنا من اأن�صار احللول االنقالبية لكننا نريد ونعمل لدولة عادلة حتمي مواطنيها
الت�صويات التي تنطلُق من حماوالت احللول حملَّ الدولة ال ُتر�صي اللبنانيني
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حتي���ة مميزة اىل اجلي�ش اللبن���اين يف عيده وجهتها مدين���ة �سيدا من خالل 
معر�ش ال�سور الفوتوغرافية عن اجلي�ش والذي نظمته موؤ�س�سة برجي برعاية 
رئي�ش بلدي���ة �سيدا املهند�ش حممد ال�سعودي وم�سارك���ة رئي�سة جلنة الرتبية 

والثقافة النيابية النائب بهية احلريري يف قاعة الق�سر البلدي للمدينة . 
ح�سر احلفل ممثل الرئي�ش فوؤاد ال�سنيورة مدير مكتبه طارق بعا�سريي، ممثل 
قائ���د اجلي�ش العماد جان قهوجي العقيد علي غزّيل ،مدير خمابرات اجلي�ش 
اللبن���اين يف اجلنوب العمي���د علي �سحرور ، ومدير مكت���ب خمابرات اجلي�ش 
يف �سي���دا العقيد ممدوح �سع���ب، امل�سوؤول ال�سيا�سي للجماع���ة الإ�سالمية يف 
اجلن���وب ب�سام حمود، املون�سنيور اليا����ش الأ�سمر ممثال رئي�ش اأ�ساقفة �سيدا 
ودي���ر القمر للموارنة املطران اليا�ش ن�س���ار، رئي�ش غرفة التجارة وال�سناعة 
والزراع���ة يف �سي���دا واجلن���وب حممد الزع���رتي، رئي�ش جمعية جت���ار �سيدا 
و�سواحيه���ا علي ال�سري���ف، ممثل اأمن ع���ام تيار امل�ستقب���ل اأحمد احلريري 
من�س���ق قط���اع ال�سباب يف تي���ار امل�ستقب���ل يف اجلنوب كرم ال�س���كايف، قن�سل 
�ساح���ل العاج ر�سا خليفة، رئي�ش تيار الفجر احلاج عبد اهلل الرتياقي، رئي�ش 
بلدي���ة حارة �سيدا �سمي���ح الزين، رئي�ش بلدية عربا اليا����ش م�سنتف، ال�سفري 
عب���د املوىل ال�سلح، ال�سيد اأحمد بك ال�سل���ح، رئي�سة فرع التنظيم املدين يف 
اجلن���وب املهند�سة اآي���ة الزين، الرئي�ش الأ�سبق لبلدي���ة �سيدا املهند�ش اأحمد 

الكل����ش، رئي�ش رابطة خماتري ق�ساء �سيدا الزهراين م�سطفى الزين، ممثل 
جمعي���ة زي���دان الإمنائية املهند����ش خ�سر بديع ، واأع�س���اء املجل�ش البلدي يف 
مدين���ة �سي���دا: حازم بدي���ع، عل���ي دايل بلطة، حمم���د ال�سي���د، حممد منذر 
اأبوظه���ر، كامل كزبر، حمم���د البابا، وع�سو املجل�ش البل���دي ال�سابق الدكتور 
�سعيد عكرة ، رئي�ش رابطة اآل رباح جمال رباح، ورئي�ش الدائرة الهند�سية يف 
بلدية �سيدا املهند�ش الدكتور زياد احلكواتي، ورئي�سة الدائرة الإدارية الآن�سة 
زهرة الدرزي، وجمع من ال�سخ�سيات وممثلي الهيئات الك�سفية والإجتماعية 
والثقافي���ة وال�سحي���ة والرتبوي���ة والإقت�سادي���ة.. وكان يف ا�ستقبالهم رئي�ش 

موؤ�س�سة برجي با�سم برجي .. 
*بداية ق�ست النائب بهية احلريري وال�سعودي وممثل قائد اجلي�ش مب�ساركة 
برج���ي �سري���ط افتت���اح املعر�ش،وبعد الن�سي���د الوطني اللبن���اين معزوفا من 
مو�سيق���ى ك�سافة لبن���ان امل�ستقبل جال���وا واحل�سور يف اأرج���اء املعر�ش الذي 
ت�سم���ن �س���ورا وجم�سمات من املتحف الع�سكري وبع����ش الأعمال التي جت�سد 
ت�سحي���ات اجلي����ش ، وجت�س���د عملي���ات ع�سكرية ومن���اورة بحري���ة للجي�ش .. 
ورفع���ت موؤ�س�سة برجي عن���د مدخل املعر�ش �سورة عمالق���ة للرئي�ش ال�سهيد 
رفيق احلريري حتية له جتمعه ورئي�ش اجلمهورية مي�سال �سليمان عندما كان 

قائدا للجي�ش .  

�صيدا حتيي اجلي�ص يف عيده مبعر�ص لل�صور الفوتوغرافية 
نظمته موؤ�ص�صة برجي

احلريري: فخورون بهذا اجلي�س الذي اعاد للدولة ح�صورها واعاد االن�صهار بني اللبنانيني
بيان قمة بعبدا الثالثية رفيع امل�صتوى ويوؤكد على احلر�س الدائم 

على ا�صتقرار لبنان ونبذ العنف

برعاي���ة النائ���ب بهي���ة احلري���ري اأقام���ت اأ�س���رة  "LeMall-Saida " حفل 
افط���ار رم�ساين يف مطعم ذوات يف املدين���ة ا�ست�سافت خالله مئات الأطفال 
الأيت���ام من �سيدا واجلنوب و�سرق �سيدا ومن املخيمات الفل�سطينية بالتعاون 
م���ع اأندية �سي���دا ال�سعبية " نادي �سريوب ، ن���ادي الفيالت نادي ، تعمري عن 
احلل���وة ، نادي �سيدا القدمية ونادي الو�سطاين  وجلنة الزكاة وجمعية رعاية 

اليتيم يف خميم عن احللوة ".
 وتخل���ل الفطار توزي���ع هدايا على الأطفال امل�ساركن م���ن قبل رئي�ش جمل�ش 
، والهدايا عبارة  الأ�س���دي وعقيلت���ه رول  ادارة "Assadi Group" عم���اد 

عن قرطا�سية مدر�سية ملنا�سبة قرب بدء العام الدرا�سي..
وبع���د الفطار نظمت موؤ�س�سة احلري���ري للتنمية الب�سرية امل�ستدامة لالأطفال 
امل�ساركن عر�سا خا�سا مل�سرحية " حكايات قمر الدين " التي قدمتها فرقة " 
ميني �ستيديو" �سمن الأم�سيات الرم�سانية يف خان الفرجن ، ح�سرت النائب 
احلري���ري جانبا منه مب�ساركة الأ�سدي وعقيلته، حي���ث اأحاطوا الأطفال بجو 

من احلنان والألفة واملحبة وال�سعادة ف�سعروا بالرعاية يف ال�سهر الكرمي .
 LeMall-Saida" وعل���ى هام����ش احلفل ، ق���ال عم���اد الأ�س���دي : اإن اأ�س���رة
"ممثل���ة بال�سي���د و�سيم �ساهر وب���ي �سخ�سيا تق���وم بواجباتها الجتماعية 
والن�سانية يف ه���ذا ال�سهر الف�سيل وغريها من املنا�سب���ات الدينية والوطنية  

يف خمتل���ف املناط���ق اللبنانية دون متييز . وقمنا به���ذه اللفتة لهوؤلء الأطفال 
الأيتام لنعو�سهم �سيئا من العطف واحلنان الذي فقدوه ولندخل الفرحة اىل 

قلوبهم .
وا�س���ار اىل ان الأطفال الذين مت���ت ا�س�سافتهم هم من �سيدا و�سرقها وقرى 
اجلنوب املختلفة ومن املخيمات الفل�سطينية ما ا�سفى جوا من الألفة واملحبة 
والت�سامن الأخوي كلم�سة معربة من ا�سرة" LeMall-Saida " بالتعاون مع 
موؤ�س�سة احلري���ري للتنمية الب�سري���ة امل�ستدامة وعلى راأ�سه���ا النائب ال�سيدة 
بهي���ة احلريري ومفادها ان رم�سان كرمي على كاف���ة اللبنانين م�سلمن على 
تنوعهم وم�سيحين دون متمييز وعلى ابناء ال�سعب الفل�سطيني ال�سقيق . وان 
ه���دف مثل هذه الأن�سط���ة التكافلية انه يف هذا ال�سه���ر الف�سيل اأن ننظر اىل 
ه���ذا الن�سان اليتي���م والن�سان امل�سك���ن واملعرت والذي لي�ش لدي���ه القدرة اأن 

يعي�ش كما يعي�ش باقي اأطفالنا .
وتوج���ه الأ�سدي با�سمه وباإ�سم �سريكه و�سيم �ساه���ر ) رئي�ش جمل�ش ادارة " 
Acres Holding S.A.L. "( ب�سك���ره اخلا����ش ملوؤ�س�س���ة احلريري للتنمية 
الب�سري���ة امل�ستدامة وعلى راأ�سه���ا النائب احلريري معتربا اأنه���ا �سيدة تتمتع 
بقلب كبري يت�سع لكل اللبنانين والفل�سطينين على حد �سواء ، ومتمنيا ال�سالم 

وال�ستقرار للبنان واعيادا مباركة وجميدة جلميع اللبنانين .

برعاية النائب بهية احلريري وبالتعاون مع موؤ�ص�صة احلريري 
"LeMall-Saida " تدخل الفرحة اىل قلوب مئات االأطفال 

افطار وتوزيع هدايا وعر�س خا�س مل�صرحية حكايات قمر الدين
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برعاية وح�سور رئي�سة جلنة الرتبية والثقافة النيابية النائب بهية احلريري 
�سه����دت مدينة �سيدا افتتاح اأول مدينة األع����اب مقفلة من نوعها يف اجلنوب 
وه����ي مركز الألعاب والت�سلية ال�سه����ري "فريتزي – FRIZZY" املخ�س�ش 
 Le Mall " لالأطف����ال والأولد ، وذل����ك يف الطبق����ة العلوي����ة م����ن جمم����ع
saida–" ... وه����و خم�س�����ش لالأطف����ال م����ن عم����ر �سن����ة اىل 14 ويعنى 
مبختلف اهتماماتهم الفنية والبداعية والثقافية والعلمية . ويعد هذا الفرع 

من اأكرب واأ�سخم فروع فريتزي حيث ميتد على م�ساحة 1800 مرت .
ح�س���ر حفل الفتت���اح ح�سد من ال�سخ�سي���ات ، تقدمهم ممثل���ة رئي�ش بلدية 
�سيدا املهند����ش حممد ال�سعودي ع�سو املجل�ش البل���دي للمدينة عرب كل�ش ، 
 Le Mall" عماد الأ�سدي ممثاًل" Assadi Group " ورئي����ش جمل�ش اإدارة
"FRIZZY" ملي�ش جوجو ووالدتها ال�سيدة هنا جوجو  saida–" و�ساحب���ة 

.. وجمع من املواطنن وح�سد من الأطفال.. 
وبع���د ق�ش �سريط الفتت���اح ، جالت احلريري واحل�سور عل���ى اأق�سام املركز 
واطلع���ت على الألع���اب وو�سائل الرتفيه التي يوفره���ا لالأطفال وا�ستمعت اىل 

�سرح حولها من ملي�ش جوجو.. وتخلل احلفل فقرات فنية وترفيهية.

احلريري
ويف كلمة لها على هام�ش الفتتاح اأعربت النائب احلريري عن اعجابها بهذا 
املركز منوهة باأهمية وجود مثل هذا املرفق يف �سيدا ، ومعتربة اأنه يتكامل مع 
جممع " Le Mall –saida " من حيث تن�سيط  احلركة ال�سياحية والتجارية 
يف املدين���ة .. وقالت: ن�سكر القيمن على هذا املركز لإختيارهم �سيدا لإن�ساء 
ه���ذا املجمع الكبري لالأطفال وه���ذا امر ا�سا�سي يوفر للطف���ل خيارات ب�سكل 
ي�ستطيع ان يقيم منا�سبات واعياد ميالد فيه . ونحن نعترب اخلطوة لمركزية 
يوفر عل���ى العائلة الذهاب اىل بريوت وبالتايل هذه خط���وة ا�سا�سية لتن�سيط 
احلرك���ة باجت���اه �سيدا ، ويف نف�ش الوقت يكون الأطف���ال �سعداء وفرحن لهم 
عامله���م اخلا�ش بهم . ونحن اأطلقنا �سعار "الأطفال هم ن�سف احلا�سر وكل 
امل�ستقبل" وعندما يتاح لهم جمال او ف�سحة ي�ستطيعون من خاللها ان يبدعوا 
وي�ستمتعوا فهذه خطوة جيدة وهامة .. ونحن نريد ان ن�سكر القيمن على هذه 
الفكرة الذي���ن احبوا ان يخ�سوا املدينة بها .واجلميل ان كل الق�سايا موجهة 
لالطف���ال وخا�س���ة ان الذي لديه توجه علمي ي���دوي ابداعي يجد له مكانا يف 

هذا املركز وهذا ما ا�سميه مهارات احلياة التي يبداأ بالتعرف عليها هنا.

اإفتتاح مركز الألعاب والت�صلية ال�صهري
"Le Mall –saida   يف "FRIZZY – فريتزي" 

بهية احلريري: خطوة توفر لالأطفال عاملهم اخلا�س بهم .. وت�صاهم يف تفعيل ن�صاط املدينة

برعاي���ة وح�س���ور النائب بهية احلري���ري ، احتفل جممع م�سج���د احلاج بهاء 
الدي���ن احلريري بافتتاح مركز حتفيظ بالقراآن الكرمي وبحلول �سهر رم�سان 
املبارك وباختتام الدورة ال�سيفية التي نظمها املجمع خالل هذا ال�سيف  . 

وح�س���ر حف���ل افتت���اح ع���دد من علم���اء الدي���ن وم���ن ال�سخ�سي���ات الثقافية 
والجتماعي���ة ، حي���ث ق�ست احلري���ري �سريط الفتتاح وجال���ت برفقة مدير 

املجمع عبد الرحمن احلريري على اأرجائه .. 
وقال���ت احلريري ف ت�سري���ح لها خالل اجلولة : نعل���ن افتتاح مركز حتفيظ 
الق���ران الكرمي لكل العم���ار للفتيات ولل�سبيان ولليافع���ن ، وهذا جانب من 
دور امل�سج���د ال���ذي اردناه بحركة دائم���ة ،وان يكون ملتقى ل���كل من يريد ان 
ياخذ حقه يف الطالع او احلفظ او يف تنمية القدرات واملواهب. ول ي�سعني يف 
هذه املنا�سبة ال ان امتنى ان تبلغ الرحمات ملن اقام هذا ال�سرح الكبري دولة 
الرئي����ش ال�سهيد رفيق احلريري عن روح والده احلاج بهاء الدين احلريري ، 
ونتمنى ان يبقى هذا املكان مليئا باحليوية والتوا�سل . ومبنا�سبة �سهر رم�سان 
املب���ارك اردناه ان يكون فاحتة وباك���ورة للحيويات وللم�ساريع اجلديدة .. كما 
اتق���دم بال�سكر ل���كل من �ساهم يف احي���اء وتفعيل هذا امل���كان خا�سة امل�سايخ 
الأج���الء ودار الفت���وى الت���ي حت�سن هذا امل���كان وعلى راأ�سه���ا �سماحة املفتي 

ال�سي���خ �سليم �سو�سان ومدي���ر املركز عبد الرحمن احلري���ري وكل املتطوعن 
الذي���ن م���الأوا املكان حيوي���ة ون�ساطا. وطبع���ا يف هذا ال�سهر املب���ارك ن�ستعد 
ل�ستقب���ال ال�سلوات والرتاوي���ح واحياء الع�سر الأواخر م���ن رم�سان بح�سور 
ال�سيخ ح�سن مرعب مع امل�سايخ الأجالء واطالق امل�سابقات من وحي املنا�سبة 
، نح���ن نقدم ه���ذه احليوية ل�سيدا وجوارها ولكل من يري���د ان يتغذى روحيا 

من ال�سرية والقراآن الكرمي ..
ث���م رعت احلريري حفل اختتام دورة حتفي���ظ القراآن الكرمي ال�سيفية والتي 
نظمها جممع م�سجد احلاج بهاء الدين احلريري يف �سيدا بالتعاون مع رابطة 
�سب���اب امل�ساجد ، حيث ت���ال اأكرث من �ستمائة طفل وطفل���ة �ساركوا يف الدورة 
هذا العام بع�ش ما حفظوه من القراآن الكرمي وال�سرية النبوية ال�سريفة حيث 
اأن بع����ش امل�سارك���ن حفظ���وا ما يزيد ع���ن مائة �سفحة اي م���ا يعادل خم�سة 
اأج���زاء من القراآن .. ولوحات تراثية واأنا�سيد من وحي �سهر ال�سيام . واألقى 

ال�سيخ ح�سن عبد العال امل�سرف على دار حتفيظ القراآن كلمة باملنا�سبة 
ويف اخلتام جرى توزيع الهداي���ا واجلوائز على الأطفال امل�ساركن واعلن عن 
تخ�سي����ش رحالت عم���رة للمعلم���ات امل�سرفات ، كما جرى تك���رمي عدد من 

الفتيات ملنا�سبة ارتدائهن احلجاب .

احلريري ترعى افتتاح مركز حتفيظ القراآن الكرمي 
واختتام الدورة ال�صيفية

ملجمع م�صجد احلاج بهاء الدين احلريري يف �صيدا
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�سم���ن فعاليات الأم�سيات الرم�سانية الت���ي تنظمها جلنة مهرجانات التنمية 
املدنية يف �سيدا، اأحيا الفنان عي�سى غندور اأم�سية يف خان الفرجن قدم فيها 

بع�سا من روائع �سيد دروي�ش وتراثه املو�سيقي والغنائي .. 
وتق���دم ح�س���ور الأم�سية : النائب���ان بهية احلريري وحمم���د احلجار ، وممثل 
رئي�ش بلدية �سيدا املهند�ش حممد ال�سعودي نائبه ابراهيم الب�ساط والقن�سل 
عل���ي عالء الدين ومدير كلية العالم والتوثي���ق يف اجلامعة اللبنانية الدكتور 
م�سطف���ى متب���ويل والرئي����ش الأ�سبق لبلدي���ة �سي���دا املهند�ش اأحم���د كل�ش، 
وفاعلي���ات لبنانية وفل�سطيني���ة وح�سد من املدعوين من �سي���دا واجلوار ومن 

خمتلف املناطق اللبنانية .
كعادت���ه يف اأما�سي���ه ذات الطابع الرتاث���ي ال�سعبي، ا�ستح�س���ر عي�سى غندور 

ترافق���ه فرقة املدينة ، حمطات ا�سا�سية من حي���اة فنان ال�سعب �سيد دروي�ش 
ع���رب التق���دمي لأغنياته املختارة ب�س���رد حكاية كل اأغني���ة واملراحل والظروف 
ال�سيا�سي���ة والقت�سادية والجتماعية التي حلنه���ا وغناها فيها وجعل اأعماله 
الفني���ة حتك���ي عنه .. فقدم له اأغنيات " ال�سيالن، اهو دا اللي �سار ، زوروين 
بال�سن���ة مرة ، ح���رج علي بابا ما رح�ش ال�سيما ، ال�سيط���ان، �ساملة يا �سالمة، 
طلع���ت يا حم���ال نوره���ا " واغني���ة "دجن���ى دجن���ى ) باللهج���ه ال�سودانيه( 
" وغريها من الأغني���ات التي بقيت  " ي���ا �سادي الأحل���ان  "بال�ساف���ة اىل 
حمف���ورة يف الذاكرة ال�سعبية . فاأمتع اجلمه���ور ب�سوته واأدائه التفاعلي وفقا 
ملا تفر�سه طبيعة كل اأغنية من اأجواء حينا هادئة وحينا اآخر حما�سية واأحيانا 

كثرية بطريقة املونولج .

عي�صى غندور يغني تراث �صيد دروي�ص 
ونبيل ق�صي�س يتحف جمهور االأم�صيات بالقدود واملو�صحات

اأك���دت النائ���ب بهية احلري���ري ان �سهر رم�س���ان هو �سهر التوا�س���ل والرتاحم 
وال���ربكات واخلري، وان مدينة �سيدا اأثبت���ت بجدارة اأنها مدينة رم�سانية لأنها 
اأخ���ذت على عاتقها حتريك الواقع ب�س���كل كامل ، ولأن اأبناء هذه املدينة اخذوا 
عل���ى عاتقهم فكرة النهو�ش مبدينتهم م���ن كل النواحي..وقالت احلريري اننا  
�سنبق���ى على هذه الوت���رية من التالقي والتوا�سل وال�ستم���اع للنا�ش ويف عملية 
الرقابة واملحا�سبة كما تعهدنا بعد النتخابات النيابية وبعد النتخابات البلدية 

اأن يكون لدينا لقاء دائم ل�سماع النا�ش وهذه تعترب اأرقى انواع ال�ساأن العام .

كالم احلريري جاء خالل رعايته���ا حفل �سحور رم�ساين اأقامه رئي�ش ثانوية 
ال�سف���ري اأحمد جنيب نحويل وعقيلته غ���ادة يف منزلهما يف الهاللية – �سيدا 
وح�س���ره ح�سد م���ن ال�سخ�سي���ات تقدمهم :امن ع���ام تي���ار امل�ستقبل اأحمد 
احلريري، رئي����ش بلدية الهاللية �سيمون خمول، رئي����ش بلدية الغازية حممد 
�سمي���ح غدار، قائد �سرية درك �سيدا العقيد ناج���ي امل�سري ، رئي�سة منطقة 
اجلن���وب الرتبوية جمال بغدادي، رئي�سة م�سلحة التنظيم املدين يف اجلنوب 

اآية الزين، ال�سفري عبد املوىل ال�سلح وفاعليات اجتماعية وعائلية .

رعت �صحورًا رم�صانيا اأقامه اأحمد جنيب نحويل يف الهاللية
بهية احلريري:

�صيدا اأثبتت اأنها مدينة رم�صانية وابناوؤها اأخذوا على عاتقهم النهو�س مبدينتهم
�صن�صتمر بالتوا�صل واالإ�صتماع للنا�س والرقابة واملحا�صبة يف ال�صاأن العام
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مناسباتمناسبات

ليلة م���ن األف ليلة عا�سها مئات الأطفال يف رحاب 
ق�س�ش اخليال والت�سويق وهم يتابعون " حكايات 
قم���ر الدين " عر����ش قدمه " مين���ي �ستيديو " يف 
خان الإفرجن �سمن الأم�سية الرابعة من الأم�سيات 
امل�سرتك���ة  اللجن���ة  تنظمه���ا  الت���ي  الرم�ساني���ة 
ملهرجان���ات التنمي���ة املدني���ة يف كل م���ن ب���ريوت 

و�سيدا وطرابل�ش وامليناء. 
ومتي���ز العر�ش ال���ذي ا�ستم���ر لأكرث م���ن �ساعة ، 
باأج���واء م���ن الفرح والبهج���ة الت���ي ارت�سمت على 
وج���وه الأطف���ال ومبا�سمه���م ، وباللوح���ات الفنية 
والفولكلوري���ة والرتاثي���ة والق�س����ش التي حتاكي 
خميالته���م واأحالمه���م والتي اأطلت م���ن خاللها 

حكايات قمر الدين ومغامراته امل�سوقة .. 
وع���رب بع����ش الأطف���ال امل�سارك���ن ع���ن تفاعلهم 
م���ع ه���ذا العر����ش من خ���الل اط���الق ال�سحكات 
العالي���ة  والت�سفي���ق ، وحتى  التح���اور مع مقدمي 
وكذل���ك   ، والق�س�سي���ة  ال�سخ�سي���ات اخليالي���ة 
بال�ستمت���اع بالرق�س���ات الفولكلوري���ة والأغنيات 
امل�ستوح���اة من اجواء رم�سان ومواقف الأمري قمر 

الدين امل�سحكة .. 
ومل يقت�س���ر احل�سور على ال�سغار فقط ، بل كان 
للكب���ار ح�سة في���ه اي�سًا من خ���الل م�ساركة عدد 
م���ن الأهايل لأولدهم م�ساهدة هذا العر�ش الذي 
�سيق���دم مرة ثانية التا�سعة م�س���اء الأربعاء 25 اآب 

2010  يف خان الفرجن .

"حكايات قمر الدين" .. عر�ص خا�ص لالأطفال 
قدمه "ميني �صتيديو"

�صمن الأم�صيات الرم�صانية يف خان الفرجن

Donna Bella
Beauty Center

)IPL, Laser( اإزالة ال�صعر
زراعة ال�صعر بدون عملية

)Mesotherapy( معاجلة الب�صرة ومعاجلة ت�صاقط ال�صعر
)Iridology( معاجلة البدانة وحماربة ال�صيلوليت

باإ�صراف اأمهر اأطباء اجللد والتجميل والتغذية
Tatto - Manicure - Pedicure - Make Up, etc...

�صيدا - كورني�ص البحر بناية فرح )1(
03/960935  -  07/733811

ملركز الأول
ا

 وزراعة ال�شعر
لليزر

عر با
لإزالة ال�ش

دا واجلنوب
يف �شي
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كيـف تكــ�ســبــني قلـب الرجل 
بع�صر خطوات ب�صيطة...

اإعداد: منتهى عالمة
ت���رددت اأق���وال عديدة ح���ول الرجل وامل���راأة منذ 
وجوده���م عل���ى �سط���ح الأر����ش اأو من���ذ تواج���د 
الب�سري���ة... فمنه���م م���ن ع���رّب اأن وراء كل رجل 
عظي���م ام���راأة، اأو املراأة خلقت م���ن �سلع الرجل، 
اأو ل ت�ستطي���ع العي�ش م���ع الن�ساء ولكن ل ت�ستطيع 
العي����ش بدونه���م... وغريها الكث���ري والكثري منها 
ال�سحي���ح ومنها اخلاطئ كله���ا تختلف باختالف 
البيئ���ات والثقاف���ات التي حتيط بن���ا وجمتمعاتنا 

وخا�سًة ال�سرقية.
الرجل �سيف���رة �سهلة احلل، وعندما يقال اأن الرجل 
هو طفل يف ج�سد كبري فال تبت�سمي يا �سيدتي وخذي 
هذه املقولة بعن العتبار، والعديد من الن�ساء يعانون 
من عدم قدرتهم على التعامل مع الرجل، وي�ستمونه 
ويوجه���ون له الإهانات ويلقبون���ه بالأناين، املتحكم، 
املتمل���ك، اخلائن ولكن هل نظ���رمت يومًا اإىل اأ�سباب 
اأو ما ورائيات تلك املعاناة... اأم اأنكم تقولونها واأنتم 

ل�ستم مدركن ملا ورائها من اأ�سباب.
م���ا علي���ك معرفته بداي���ة اأن الرج���ل اإن�سان قوي 
ببنيته منذ القدم وكل ما يحتاجه هو اأن تلعبي دور 
الأم، ال�سديقة، احلبيبة، الزوجة، وال�ساحبة... 
هذه لي�س���ت مهام �سهلة ولكنه���ا لي�ست �سعبة اإذا 
اأدركت���م كيفي���ة تطبيقها واإتقانه���ا ومعرفة كيفية 
العمل به���ا، ولأ�سّهل لك مهمت���ك اأكرث تلك بع�ش 
اخلطوات التي بالإمكان اأن ت�ساعدك على اإدراك 
مفاتي���ح التعام���ل مع الرج���ل والت���ي باإمكانها اأن 
ت�ساع���دك لتك�سبن الكث���ري والكث���ري، لي�ش فقط 
قلبه اإمن���ا عقله وكل ما تتمنن وه���ي على ال�سكل 

التايل:
1- بداي���ة يج���ب الأخذ بع���ن العتب���ار اأن تفكري 
الرجل يختلف متامًا ع���ن طريقة تفكري املراأة... 
فالرج���ل ل ميكن له التفك���ري يف اأكرث من مو�سوع 
بالوق���ت عين���ه، ب���ل ي�س���ّب اهتمامه عل���ى فكرة 
واح���دة... عك����ش املراأة الت���ي تفك���ر يف اأكرث من 
مو�سوع ل بل تقوم باأكرث من مهمة بالوقت نف�سه، 
كل���ه يف اآن واحد وذلك لأن تركيبته���ا البيولوجية 
تخّولها القي���ام بالعديد من املهام يف وقت واحد، 

عك�ش الرجل متامًا فيجب اأخذ هذا املو�سوع بعن 
العتبار وعدم ال�ستهتار به ومثاًل على ذلك �سيء 
يدور يف حياتنا اليوم، هل جربِت يومًا اأن تناق�سي 
زوج���ك وهو يتابع كرة القدم اأو ن�سرة الأخبار ومل 
تلفتي نظ���ره وانزعجت من ت�سرف���ه هذا؟؟؟ اإن 
ذل���ك املو�س���وع طبيعي لأن الرج���ل عندما ي�سب 
اهتمام���ه على �س���يء ل يق���در الرتكي���ز مبو�سوع 
اآخ���ر، فح���اويل تاأجي���ل املوا�سيع الهام���ة اإىل اأن 
تنتهي ن�سرة الأخب���ار اأو لعبة كرة القدم وناق�سيه 
مب���ا تريدين فاأنت بتلك الطريقة تتفادين م�ساكل 

عديدة اأنت بالغنى عنها.
2- خ���ذي كل كلم���ة يقوله���ا ل���ك بعن العتب���ار ول 
تاأخذيه���ا با�سته���زاء لأن���ه كل كلم���ة يقوله���ا الرجل 
اأو الوقت واملكان" يعنيها حتى  "ح�س���ب نوع الكلمة 

ل���و كان���ت بطريق���ة ممازح���ة، فمث���اًل اإذا ق���ال لك 
بطريقة غري مبا�سرة ممازحًا اإياك اأنك اإذا �سمنت 
�س���وف اأقتلك، فال ت�ستهزئ���ي باملو�سوع وخذيه بعن 
العتب���ار، واع���ريف اأن )هن���اك رغبة ح���اًل ورائية( 
وهي اأنه يحب اجل�س���م النحيل ولي�ش اجل�سم املليء 

اأو العك�ش �سحيح.
3- قومي بتف���ادي الت�سرفات التي تزعجه كي ل 
يزعجك لأن الرجل يف بع�ش الأحيان يفكر بطريقة 
ال���رد العك�سية اأو الرد باملثل فالعن بالعن وال�سن 
بال�سن، فال تقومي بت�سرفات تتباهن فيها لوقت 
معن بينما تندمن عليه���ا على املدى البعيد، لأن 
طريق���ة رد الرجل جتاه الأمور م���ن املحتمل اأن ل 
تك���ون مبا�سرة وبالوقت نف�س���ه اإمنا ينتظر الوقت 

املنا�سب لريدها بالوقت املنا�سب.

4- ل تك���وين لعبة بن يدي���ه، ول تقومي باأي �سيء 
يطلبه منك فورًا )هذا يعود للمو�سوع الذي يطلبه 
منك اأي ح�س���ب اأهميته(، بل لّوعيه قلياًل لأنه هو 
كم���ا قالوا كالطفل ال�سغري عندم���ا تعطيه اللعبة 
ب�سهولة مي���ّل منها ب�سهول���ة... فاأو�سحي له كيف 
اأن���ك تتميزين ع���ن غريك من الن�س���اء وذلك من 
خالل اإظهار نقاط متيزك عن غريك واإثبات اأنك 

ل�ست �سهلة كغريك بل اأنت فريدة من نوعك.
5- دللي���ه اإذا كان ي�ستح���ق ال���دلل، فكلم���ا دللت 
الرج���ل كلم���ا ك�سب���ت قلب���ه، لأنه���ا تع���ّد النقطة 
الأ�سا�سي���ة، ل بل تعد نقطة ال�سع���ف عند اأغلبية 
الرج���ال، ولك���ن تذك���ري اأي�س���ًا اأنه يج���ب متييز 
الطريقة التي تدلليه بها، وذلك من ناحية طريقة 
الت�س���رف والتعام���ل مع���ه ا�ستنادًا عل���ى الزمان 

واملكان املنا�سبن. 
6- ل تتوقعي اأن يقول لك اأحبِك كل مرة اأو ب�سكل 
دائ���م لأن الرج���ل يعت���رب اأن���ه اإذا قاله���ا لك مرة 
واحدة تكف���ي للتعبري عن حب���ه وباأنه جمرد قوله 
ل���ك فانتهت املهمة، فلي�ش من داعي للبوح بها كل 
م���رة اأو كل دقيق���ة، فالرجل ل يق���ول بل يفعل، اإذ 
اأنه ل ي�ستطيع اإظهار حبه اإل بالفعل ولي�ش جمرد 
التعب���ري بال���كالم وه���ذا عك����ش طريق���ة ت�سرف 
امل���راأة، فاملراأة تعترب ال���كالم اأ�سا�سيًا للتعبري عن 

ما تريد.
7- اأعط���وا بع�ش اخل�سو�سي���ة لعالقتكما، فلي�ش 
واج���ب علي���ك الب���وح ب���كل اأم���ورك اخلا�س���ة له 
والعك����ش �سحي���ح، وه���ذا ي�ساعدك���م اأك���رث على 
اإجناح عالقتك���م... فخ�س�سوا وقتًا لأ�سدقائكم 
وزمالئك���م من حن لآخر، ول تربطوا ب�سكل دائم 
م�ساريعكم ببع�سكم البع�ش، فاحلرية ال�سخ�سية 
حل���دود وف���رتة معين���ة تزي���د م���ن وه���ج العالقة 
وت�ساعدكم على الإقدام ب�سكل منفتح ومبهج نحو 

عالقتكم مع ال�سريك. 
8- كوين متاأنقة ب�سكل دائم، وحاويل دائمًا التجديد 
ب�سكل���ك والهتم���ام باأناقتك لأنه مهم���ا قال الرجل 
ل���ك اأن املظه���ر ل يعنيه فه���و كاذب، ب���ل اإن املظهر 

اخلارج���ي يلعب حوايل 50%  دورًا يف عالقتكم، وكل 
م���ا زدت جماًل لي�ش فقط من الداخل اإمنا اأي�سًا من 

اخلارج، كل ما زاد حبه لك.
9- ل تظه���ري قوة �سخ�سيتك ب�سكل كبري اأمامه، 
بل حاويل قدر الإمكان اإظهار براءتك واأنك طفلة 
اأمام���ه لأن الرجل يحب امل���راأة القوية ال�سخ�سية 

خلفه وطفلة بريئة اأمامه ولكن ذكية اأي�سًا.
10- عندما تريدين اإقناعه مبو�سوع ما ل تتكربي 
عليه وتقويل له اأنك �س���وف تقومن بالعمل بدونه 
واأنك ل تنتظرين ر�ساه اأو موافقته على املو�سوع... 
بل ا�ساأليه وخذي راأي���ه بعن العتبار فلماذا اأنتم 
�سركاء اأو اأحباء اإذا قرر كل منك القيام باأي عمٍل 
من دون اأخذ راأي الطرف الآخر بعن العتبار، بل 
حاويل اإقناعه باأفكارك بطريقة دبلوما�سية بعيدًا 
عن عملية الرف�ش وال�ستفزاز وال�سراخ وغريها 
من اأ�ساليب غ���ري �سحيحة لإقناع���ه باأفكارك... 
وتذك���ري اأن���ك اأنت الرابح���ة الك���ربى اإذا اأقنعته 

بطريقة �سحيحة باأفكارك. 
اأخريًا ن�سيحة لك �سيدتي اأنه يجب الأخذ بعن 
العتب���ار طريقة معاملة الرجل لك... فاإذا كان 
�سريكك من الرجال الذين ي�ستحقون معاملتهم 
بتل���ك الطريقة لأنه���م نا�سجون وعل���ى م�ستوى 

راٍق من التعامل معك ومع حميطك فال ترتددي 
اأب���دًا بالت�س���رف معه بتلك الط���رق ل بل �سوف 
تك�سبن قلبه مئ���ة باملئة و�سوف تكربين بنظره، 
طبع���ًا اإذا كان يعاملك باملث���ل... ولكن اإذا كان 
الرج���ل اأن���اين لدرجة ل تو�س���ف، ذو عقٍل بعيد 
عن الن�س���ج، ل يحرتمك وينتظ���رك على كلمة 
اأو عل���ى ت�سرف لريده باملثل ف���ال تعامليه بتلك 
الطريق���ة بل زي���دي م���ن ا�ستفزازك ل���ه وربيه 
ل ب���ل علمي���ه در�س���ًا، وخا�س���ًة اإذا كان ي�س���ك 
باأنك مثيل���ة بغريك من الفا�س���الت والكاذبات 
واملنافق���ات والغ�سا�سات فهو خمطاأ فربهني له 
اأنك فريدة من نوع���ك واأو�سحي له بل ح�س�سيه 
اأنه هو اخلا�سر الأكرب واأنت الرابح الأكرب لأنك 
�سوف جتدي���ن من يقدرك عو�س���ًا عنه ويحبك 
اأك���رث واأك���رث، واعلمي اأنه �س���وف يظل هو طوال 
حيات���ه يفت�ش عن امراأة مثل���ك وتاأكدي اأن التي 
�ستاأتي بعدك �ستن�سفك وحت�س�سه بالندم طوال 
حيات���ه على اأنه خ�سر امراأة مثلك... فاإذا اأردت 
اأن تخ�سري���ه قوم���ي بعك�ش تلك اخلط���وات واأنا 
ا�سمن لك هروبه، واإذا اأردت ك�سب قلبه فقومي 
بهم واأن���ا اأوؤكد لك جناح عالقت���ك وك�سب قلبه 

ب�سهولة تامة... 

تحقيق تحقيق
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مجتمعمجتمع اأقام رجل الأعمال مرعي اأبو مرعي حفل ع�ساء يف دارته يف �سيدا تكرميًا لل�سفري ال�سوري علي عبد الكرمي علي حفل ع�شاء رجل الأعمال مرعي اأبو مرعي
ح�سرها ح�سد من الوزراء والنواب والقادة الع�سكريون والأمنيون ورجال اأعمال.

الدكتور عبد الرحمن البزري وزوجته زينة النائب مشال موسى وزوجته جانني

مرعي أبو مرعي وزوجته هويدا مع السفير السوري 
علي عبد الكريم علي وزوجته فيروز

النائب ناظم حدرج والقنصل علي عالء الدين نجالء سعد

السفير السوري متوسطًا مرعي أبو مرعي وزوجته فيروز وهويدا أبو مرعي واإلعالمي غالب بعاصيري مرعي أبو مرعي والسفير السوري علي عبد الكريم علي والنائب علي بزي وزوجته تحية القاضي أكرم بعاصيري وزوجته سناء، القاضي عوني رمضان وزوجته زمزم

مرعي أبو مرعي يقدم درعًا للسفير السوري

الدكتور أحمد عكرة وزوجته هنا مع عاطف أبو مرعي

العميد منذر األيوبي العقيد ناجي املصري وزوجته وفاء املهندس محمد الشماع وزوجته أحالماملحافظ نقوال بو ضاهر وزوجته نهال النائب ياسني جابر مع هويدا ومرعي أبو مرعي

مرعي أبو مرعي ومصطفى الحريري وزوجته، النائب 
بهية الحريري والسفير علي عبد الكريم علي

الوزير علي العبد الله والنائب عبد اللطيف الزين

الوزير السابق عبد الرحيم مراد، نور عكرة، 
الدكتور سعيد عكرة، النائب ياسني جابر وبانا عكرة
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نجالء سعد

القاضي محمد بدران وزوجته عبير

جنا وأحمد وهنا عكرة

اللجنة النسائية لجمعية رعاية اليتيم رندى بري، مني الصفدي، الوزير محمد جواد خليفة

محمد محي الدين الداد وزوجته شرين

فرح جريس وريتا الشماع دالعة ليلى حمود ، ملعان مجذوب وناديا الباباياسمني العاصي، ندى الزعتري

ياسمني وأميرة املازنجيالنائب عبد اللطيف الزين وزوجته أليس ميرا وريتا محمديةالدكتورة منى عبد الجواد لني سراج

القاضي محمود املولى وزوجته ندى التا مكاوي وبانة خلفيةالعميد زكريا جمعة وزوجته جوليات

أمل بري، عبير وزينة وملك فياض

القاضي عوني رمضان ، الوزير محمد جواد خليفة وقاسم خليفة

الدكتور سعيد عكرة وزوجته بانة

بادره وصفاء مكاوي، حنان البابا، بانة عكرة، روال مكاوي، منى التمساح وفرنسواز جوهري

�شحور جمعية رعاية اليتيم يف �شيدا�شحور رندى بري يف بريوت

اأقامت ال�سيدة رندى بري رئي�سة اجلمعية اللبنانية للمعوقن �سحورًا رم�سانيًا يف فندق احلبتور 
ح�سره ح�سد كبري من الوزراء والنواب ورجال ال�سيا�سة ووجوه اجتماعية.

اأقامت جمعية رعاية اليتيم يف �سيدا �سحورًا رم�سانيًا يف مقرها العام �سيدا ح�سره ح�سد من ال�سخ�سيات ال�سيا�سية 
والوجوه الجتماعية واأ�سدقاء واأع�ساء اجلمعية.
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راغدة قرقدان ورشا غزالجسي صيقلي ولودي أبودرويش رقّية البزري، وهيام الشريفعادل وعلياء خليفة ناجي حمدان وزوجته بانةعلياء خليفة، زينة برهوم

طالل قرقدان، واملحافظ نقوال أبوضاهر اإلعالمي غالب بعاصيري، دينا ميرزا، الياس الرحبانيميرفت بّطاح، هبة غانم، نادية البابا، فاتن حنقير، ملعان املجذوب اإلعالمي غالب بعاصيري، ليال هاشم، بالل بلبل، والدكتور مصطفى مجذوب

الياس الرحباني وزوجته نينا رنا قصب، ومنى عبد الغني، مايا الديماسيسكينة حشيشو، الدكتور جودت الدداوزوجته بثينة رائف بيضاوي، سارة سعد، سمّية كوثراني ومنى حربلي

اإلعالمي غالب بعاصيري، نجالء وسارة سعد، الياس ونينا الرحباني، دينا ميرزا ملك خليفة، نجالء سعد، بشرى خّياطاللواء فتحي ابوالعردات، اللواء خالد عارف وزوجته رحاب، نجالء سعد وامنة جبريل ا، نجالء سعد، املحافظ نقوال أبوضاهر وهبة غانم
ّ
الدكتور أنيس ون

اأقامت رئي�سة املركز الوطني للعيون جنالء �سعد �سحورًا رم�سانيًا يف اإ�سرتاحة �سيدا ال�سياحّية، ح�سره ح�سد كبري من ال�سخ�سّيات الإجتماعّية ووجوه فنّية و رجال �شحور جنالء �شعد يف ا�شرتاحة �شيدا
اأعمال ، بالإ�سافة اإىل الهيئة الإدارّية للمركز الوطني للعيون. تخّلل احلفل كلمات لل�سّيدة جنالء �سعد من وحى املنا�سبة لل�سهر الف�سيل "�سهر رم�سان املبارك" اإعداد: ليال الها�صم
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زينة بديع كارمن عز الدين لينا بياسكيربيعة وهند عسيران ب وزينة عبده
ّ
إيزابيل كال

حسام ودالي يونس

أحالم وروال وسعاد اليمن ومهى سكيني

سليم وميرا سعد

محمود دندشلي، لينا بياسكني أسامة سعد وزوجته إيمان وكمال نقوزي

املطرب رامي عالء الدين بالل وجنان بيضوننور وحسن وريم عز الدين

ليال وناتاشا ومنار سعدوفاء وإيمان ومنى وأسامة سعد

املهندس غازي عسيران واملهندس رامز عسيران

إيمان سعد وزويا بديع

معروف سعد وزوجته ليال ونجله مصطفى سعد

اأقامت موؤ�س�سة معروف �سعد الثقافية يف �سيدا، حفل �سحور يف مدر�سة �سيدا الوطنية. ح�سرها الدكتور اأ�سامة �سعد وعقيلته اإميان، ووفاء حفل �شحور موؤ�ش�شة معروف �شعد يف مدر�شة �شيدا الوطنية
ومنى �سعد ومعروف م�سطفى �سعد، اإىل جانب ح�سد كبري من فعاليات املدينة ووجوه اجتماعية و�سخ�سيات من املجتمع الأهلي.
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مجتمعمجتمع اأقامت هيئة دعم املقاومة الإ�سالمّية ،حفل اإفطارها ال�سنوي يف عامل املرح �سيدا. برعاية و ح�سور وزير الزراعة احلاج ح�سن احلاج ح�سن اىل جانب حفل اإفطار هيئة دعم املقاومة الإ�شالمّية ال�شنوي يف �شيدا
ح�سد كبري من الفعاليات ال�سيا�سّية واحلزبّية وال�سادة العلماء وامل�سايخ واملرجعّيات الدينّية ، والهيئات الإجتماعّية وخماتري وروؤ�ساء بلديات.
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املهندس رامز عسيران وزوجته هند

حبيب غدار، رامز عسيران، زكريا غدار، الدكتور عماد عسيران، محمد حسن غدار

لينا ودينا عسيران

حال كوثراني

ميرا وهند عسيران

منال عسيران

جومانة اللقيس

عزيزة فياض

ميرا عسيران وجنان محسن علياء عالء الدين، وخديجة قرعوني

النائب علي عسيران، القاضي برنار شويري، الدكتور عماد عسيران، الدكتورة دونا عسيران، واملهندس رامز عسيران

حفل اإفطار دار اليتيم العربي

اأقام دار اليتيم العربي يف �سيدا - حفل اإفطاره ال�سنوي يف مقره العام، مبنا�سبة �سهر رم�سان املبارك، ح�سره ح�سد كبري من اأهل ال�سيا�سة، ورجال الأعمال 
الأجل عينيهاوالفعاليات واأطباء و�سخ�سيات اجتماعية هامة. تخلل احلفل: كلمات للدكتور عماد ع�سريان، واملهند�ش رامز ع�سريان.

ت�ساألني ما بالَك ُتدندن اأجمل الأحلان
يف ترانيم عودك �سوت عا�سٌق ولهان

اأاأنَت عا�سقًا.....
اأو للخيانة جُتُد عنوان

فال يجود العوُد....
اإل باأنامل تالم�ش احل�سن واجلمال

ول يُكتب ال�ِسعُر...
اإل بقلم �ساعرًا ويف قلبه....

حورية ترويه بالدفء واحلنان
فهي مل تعلم باأن من �سَحَر عينيها

يكتب ال�سعراء اأذكى الكالم
وباأن من هم�ش �سفتيها

ُت�سرق اأجمل الأحلان
فلعينيِك كتب قلمي اأروع الكالم

ولأجلِك عزفت اأوتار قلبي اأجمل الأحلان
فاأنت يا حبيبتي احلب واحلنان
ال�صاعر اجلديد   
املتجدد دائمًا
�صعد ع�صريان

اعتذار
جملة  ت��ع��ت��ذر 
�����س����ي����دا ع��رب 
ال���ت���اري���خ م��ن 
الكرام  القراء 
عن تاأخري ن�سر 
اخلا�ش  امللف 
ب��ذك��رى م��رور 
املنا�سل  الزعيم  رحيل  على  �سنوات   8
طارئة  ظ���روف  ب�سبب  �سعد  م�سطفى 
ناجتة عن غياب بع�ش ال�سخ�سيات التي 
وتعد  البالد،  �سعد خارج  املنا�سل  واكبت 

قرائها الأعزاء بن�سره يف العدد القادم.

ناق����ش الدكتور عل���ي حممد زبي���ب اأطروحة 
الدكتوراه يف عل���م اأمرا�ش ال�سراين والقلب 

يف رو�سيا، وحاز عليها بدرجة جيد جدًا.
و�سيفتتح عيادته يف بلدة زفتا قريبًا.

الدكتور زبيب للقلب وال�صرايني

احتفل���ت اجلامعة الأمريكية بتخري���ج دفعة من طالبها املتفوقن لدورة عام 2010 اجلامعية يف 
البي���ال – ب���ريوت، بح�سور ح�سد كبري من ال���وزراء والنواب وال�سخ�سي���ات والأهايل، واأع�ساء 
الهيئة الإدارية للجامعة، ومتيز احلفل كالعادة بتفوق جيد.. جدًا وباإمتياز لأكرث من 720 طالبًا 

واألقيت الكلمات على وقع اأنغام املو�سيقى الهادئة اأحتفت احل�سور.

 A.U.S.T
حفل تخرج اجلامعة الأمريكية 

للعلوم والتكنولوجيا

عبد الرحمن بعاصيري وأيمن األصدقاء

عبد الرحمن بعاصيري ومايا ضاهر وبهاء و أحمد العبد حياة القسيس ناكوزي

صالح صالح ومحمد عبد الله أديب وعبد الرحمن ووفاء بعاصيري

خديجة دياب وسارة دياب ودانا غفير ورنيم نعمة وحياة غادة وعبدالرحمن وأديب ووفاء وسامية بعاصيري

محي الدين وعبد الرحمن وسامية بعاصيري أحمد السوسي ومحمد جرادي ويوسف بركي  ومصطفى حلبي
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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:

ال تفكـــر يف التخلـــي عـــن احلبيب 
باإعطائـــه  ين�صحـــك  والفلـــك 
فر�صـــة اأخـــرية عـــّل الزمـــن يغرّي 
مـــن طباعـــه. اإتبع حد�صـــك يف كّل 

اأمر ُتقِدم عليه. رقم احلظ 4

بانتظارك اأخبار مفرحة ولقاءات 
العملـــي.  ال�صعيـــد  علـــى  مثمـــرة 
بـــّدل اأ�صلوب حياتـــك لتخفف من 
التوتـــر الـــذي ال يفارقك وخا�صة 

مع احلبيب. الياأ�س ممنوع

ح�صولـــك علـــى عقد عمـــل جديد 
كلًيـــا.  حياتـــك  جمـــرى  �صيغـــرّي 
واأن  للحـــوادث  تتنبـــه  اأن  عليـــك 
تبتعـــد عـــن  كل مـــا ي�صـــكل خطًرا 

على حياتك. رقم احلظ 28

مهما تقلبـــّت عليك االأيـــام، تبقى 
كالن�صر املحلق يف االأجواء العالية. 
بع�ـــس االأمـــور عليـــك تو�صيحهـــا 
االآخريـــن  حتـــرّي  قـــد  للجميـــع. 

بغو�صك يف االأمور املعقدة

وا�صتيـــاًء  �صديـــًدا  توتـــًرا  تعي�ـــس 
وا�صًحـــا مـــن ت�صرفـــات البع�ـــس، 
لـــذا يتوجب عليـــك اتخاذ مواقف 
علـــى  النقـــاط  وو�صـــع  وا�صحـــة 

احلروف. رقم احلظ 19

حتمــــل اإليك االأيــــام املقبلــــة اأخباًرا 
اإيجابيــــة،  مهنيــــة  واأجــــواء  �صــــارة، 
ووعوًدا حمّملة بالنجاح. ال متاطل 
تهيئــــة  اإىل  �صــــارع  بــــل  احليــــاة،  يف 

االأجواء وا�صتقبال احلظ القادم

تـــزول العراقيـــل وال�صعـــاب التـــي 
وقفـــت يف وجه تقّدمك يف املرحلة 
م�صاعيـــَك  و�صتتكلـــل  االأخـــرية، 
املهنيـــة بالنجاح. ما بـــال احلبيب 
ينظر اإليك بحذر. رقم احلظ 30

تكون عر�صة لبع�س التجارب التي 
تتعلق بحياتك العاطفية او املهنية، 
اإذ حت�صــــل تعديــــالت يف حميطــــك 
الوظيفــــي، اأو بع�ــــس امل�صــــاكل مــــع 

االأ�صخا�س الذين يعملون لديك

هنـــاك ت�صوي�س وا�صـــح يف اأفكارك 
االآراء  تكاثـــر  عـــن  نـــاجت  وهـــذا 
حولـــك. املطلوب منـــك حالة من  
واال�صرتخـــاء.  الذهنيـــة  الراحـــة 

رقم احلظ 5

اأحياناً يخطـــئ االإن�صان يف تقدير 
عليـــه  ويختلـــط  االأمـــور  بع�ـــس 
ال�صـــح من اخلطـــاأ، وموقفك هذا 
اليـــوم ينبـــع  مـــن هـــذه النظـــرة. 

راقب ت�صرفات االأوالد عن كثب

ميكنـــك االإ�صتنارة مـــن االآخرين، 
حتـــى واأن كنـــت تظن اأنـــك االأكر 
معرفـــة ووعًيـــا. �صهـــرة بانتظارك 
بعـــد  طـــول غيابـــك عـــن ال�صهـــر. 

رقم احلظ 23

تعـــاين  التـــي  للم�صكلـــة  اإدراكك 
منهـــا هو ن�صـــف احلـــل، والن�صف 
االآخـــر يبقى للقـــدر اأن يحله على  
معرفـــة  �صاحـــب  اأنـــت  طريقتـــه. 

ممّيزة وخربتك ال �صائبة عليها
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