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كلمة العدد

٭ حتقق الن�ض����ر ب�ضواعد املجاهدين واملنا�ضلني 
وال�ضهداء الأبرار... وبنه�ضة الأمم وال�ضعوب.

... زمن الهزائم وتاألق وعاد وا�ضتقر  ٭... لقد ولىّ
مكانه بقوة جمد التاريخ اإنطالقًا... من لبنان.

٭... اإنه.. الع�ضر الذهب����ي للمقاومة واملقاومني 
جان����ب  اإل  والأب����رار  وال�ضه����داء  واملجاهدي����ن 
�ضحوة الأمم وال�ضع����وب العربية والإ�ضالمية،.... 

لإ�ضرتداد احلق امل�ضروع... لالأمم وال�ضعوب.
٭..... وللق�ضي����ة العربية نكهة خا�ضة األ وهي... 
الق�ضية املركزية فل�ضطني "املحتلة" قبلة املوؤمنني 
)امل�ضلمني وامل�ضيحيني( واحلق امل�ضلوب اأ�ضاًل من 

الأمة العربية والإ�ضالمية.
بع����د اأن وطاأت اأق����دام ال�ضهاينة القد�س ال�ضريف 
اأر�س الطهارة واملقد�ض����ات الإ�ضالمية وامل�ضيحية 

ومهد الر�ضالت ال�ضماوية لعبادة اإله واحد.
كل  عل����ى  واإعت����داًء  واإذلًل  ف�ض����ادًا  فيه����ا  عبث����وا 

قاطنيها.
على مر ال�ضن����ني وخا�ضة باليوم امل�ضهود اخلام�س 
م����ن حزيران ي����وم النك�ض����ة يوم الهزمي����ة الكربى 
وف����ق معتق����دات واأح����الم ال�ضهاين����ة غ����ر اآبهني 
بالقرارات وال�ضرعية الدولية التي كانت تدعو ال 
الن�ضحاب من اأي اأر�����س حمتلة وخا�ضة فل�ضطني 
اأر�����س العروبة والإ�ضالم مب����ا فيها حقوق ال�ضعوب 

الأخرى.
٭ مم����ا تعر�ض����وا لإحت����الل واإذلل عل����ى ي����د اأي 
معتدي حمت����ل غريب ع����ن اأر�ضه اأ�ض����وًة باإحتالل 

العدو الإ�ضرائيلي لفل�ضطني.... احلدث.
٭ اإذًا نح���ن جم���ددًا يف قل���ب.. احل���دث: بع���د 
اأن اأثب���ت ال�ضع���ب واملقاومة الق���درة على حتقيق 
الن�ض���ر واأن الت�ضام���ن والعزمي���ة هم���ا مفت���اح 
الف���رج للخال�س من رج�س وبراثن وطغيان العدو 
الإ�ضرائيل���ي املغت�ض���ب لأر�س فل�ضط���ني املقد�ضة 

ب�ضعبه���ا ومقد�ضاته���ا مب���ا فيها اجل���ولن العربي 
ال�ض���وري املحت���ل وج���زء ه���ام متبقي م���ن وطننا 
الغ���ايل لبنان " �ضبع���ا وكفر�ضوب���ا، والغجر" من 

اأر�س جنوبنا ال�ضامد الطاهر.
٭...اإنه لأمر طبيعي جدًا اأن ت�ضهد كافة ال�ضاحات 
العربية نه�ضة فكري����ة قومية عقائدية من منطلق 
الإمي����ان باحلق����وق امل�ضروع����ة لل�ضع����وب ول ميكن 
حتريره����ا اإل ب�ضواعد املجاهدين واملنا�ضلني على 
قاع����دة منطق احل����ق ما اأخذ بالق����وة ل ي�ضرتد اإل 

بالقوة. 
�ضط����رت  واملنط����ق  املنطل����ق.....  ه����ذا  م����ن  ٭ 
املقاومة يف لبن����ان ب�ضواعد املجاهدين واملقاومني 
واملنا�ضلني اأ�ضمى اآيات الن�ض����ال والوفاء والدفاع 

والكفاح والت�ضحية يف �ضبيل اهلل والوطن. 
٭ فكتب اهلل لنا العزة.. والكرامة يف عيد املقاومة 

والتحرير، ويف اليوم امل�ضهود الن�ضر العظيم.
٭... اإنه... يوم عيد املقاومة والتحرير

٭ اإنه يوم جميد... يوم عيد ال�ضعب... مقد�س... 
مربوك... مبارك من ال�ضماء والأر�س.

٭ حتية اإل ال�ضهداء الأبرار الذين رووا بدمائهم 
الزكي����ة تراب الوطن الغايل م����ن اأجل الدفاع عن 
لبن����ان وكرامت����ه وعزت����ه و�ضعب����ه ومن وح����ي هذه 
املنا�ضبة اجلليلة ندع����وا اإل الت�ضامن الدائم يدا 
بيد م�ضلمني وم�ضيحي����ني حلماية العي�س امل�ضرتك 

ووطننا لبنان.
٭ وم����ن واجبن����ا املقد�����س اأن نحي����ي دور اجلي�س 
اللبناين اله����ام يف دعم وموؤازرة املقاومة وال�ضعب 
يف م�ض����رة الن�ضال الطويل����ة لتحقيق هذا الن�ضر 
العظي����م حي����ث امتزج����ت دم����اء املقاوم����ة بدماء 
اجلي�����س الذي ق����دم ت�ضحيات جلى م����ن ال�ضهداء 
دفاعًا عن لبنان وكرامته و�ضعبه و�ضالمة اأرا�ضيه 

�ضد العدو الإ�ضرائيلي.

25 �أيار... »�لع�شر �لذهبي« للمقاومة
�إنطالقًا... من لبنان

وحرب مت�ز بالغ رقم )1( ولىّ زمن �لهز�ئم
وح�شم �لأمر بالإنت�شار
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... اإنـــه يـــوم مبارك... يـــوم عظيم عملنا 
لـــه �صنـــن طويلـــة  و ذقنـــا من اأجلـــه مّر 

االأيام 
و وقفنـــا... مـــع اأهلنـــا يف جنـــوب لبنـــان، 

قلباً واحداً...
و يداً واحدة و اإنغر�صنا يف اأر�صنا 

كاجلبال العالية.

25 �أيار:

يف هذا اليوم الوطني الكبري
... و يف ذكرى حترير االأر�س و االإن�صان

... يـــوم اإ�صتحق اللبنانيـــون وطنهم بكل 
عزٍة و اإباء.

...فهـــذا اأقل ما ميكـــن اأن تقدمه الأهلنا 
يف اجلنوب

الذين ج�صدوا الوحدة الوطنية
يف اأبهى �صورها.

  يف مواجهة العدو االإ�صرائيلي
الذي اإحتل اأر�صنا.. و دمر مدننا..

و اإرتكتب املجازر بحق اأهلنا... 
و فتـــك... و قتل ظناً منه باأنه قادر على 

اإقتالعنا من جذورنا
و اإرهابنـــا، فـــكان اأن اأُقتلـــع مـــن اأر�صنـــا 

الطّيبة... و ُحررت
اجلنـــوب  اإ�صتعـــاد  و  ُقرانـــا  و  مدننـــا... 

لبنانيته... و اأ�صتعاد لبنان جنوبه.

٭.. اإنه 
الرئي�ـــس نبيـــه بري االأمـــن... املوؤمتـــن »حامل 
االأمانة« الغالية من �صاحب »االأمانة«.. �صماحة 

االإمام املغّيب ال�صيد »مو�صى« ال�صدر.
٭.. اإنه

واملواقـــف  املميـــزة  املبـــادرات  رائـــد  الرئي�ـــس 
احلا�صمة يف كل زمان.. ومكان.

اإنه
الرئي�س القائد.. املخل�س .. لدينه.. ووطنه،

اإبـــن جبـــل عامـــل.. جبـــل العلمـــاء.. وال�صيـــاد.. 
وامل�صايـــخ وكل االأ�صـــراف املجاهديـــن.. االأطهار 

الطيبـــن  االأبطـــال  واملقاومـــن،  املخل�صـــن 
لدينهم.. ووطنهم لبنان حتى ال�صهادة.

٭.. اإنه 
الرئي�س النبيه..

املنا�صل رفيـــق الدرب الطويل مل�صـــرية »�صماحة 
االإمام ال�صيد مو�صى ال�صدر« يف �صتى امليادين 

٭.. اإنه 
املقـــاوم بقـــوة واإميـــان.. العنيد املحـــق يف الكفاح 

والدفاع عن »كرامة ووحدة �صعبه ووطنه.
٭.. اإنه 

الرئي�س نبيه بري

.. قائد املقاومة.. واالإمناء والتحرير يف اآن.
٭.. اإنه 

الرئي�س القائد
والقيـــادة  وال�صيـــادة..   - الدولـــة  �صاحـــب 

والزعامة.
وحنكتـــه..  ح�صـــوره  بقـــوة  القانـــون  وهيبـــة 
و�صخ�صيتـــه املرنـــة ممـــا مّكن جمل�ـــس »النواب« 
اللبنـــاين مـــن جتـــاوز كل ال�صعـــاب واملحن التي 
ع�صفـــت بلبنان يف اأحلك الظروف من الو�صول 

باملركب الوطني اإىل �صاطئ االأمان.. باأمن.
..واأخرياً

اأب�صـــرت حكومـــة االأكرثية النـــور حكومة »كلنا 
للوطن كلنا للعمل«.

٭.. جمدداً يطلق القائد الرئي�س نبيه بري
اأهـــم املواقف الوطنية ك�صمـــان وطني يف اأحلك 

الظروف املحيطة بلبنان.
بهـــدف اإنقـــاذ م�صـــرية العي�س امل�صـــرتك ووطنه 

لبنان.
.. اإنه الرئي�س

املدرك للمخاطر املحدقة بلبنان فكان ال بد من 
ح�صـــم خياراتـــه ال�صيا�صيـــة من منطلـــق زعامته 
وم�صوؤولياته الدينية والوطنية للعبور بالبالد 

بقوة ومتايز من نفق الظلمات.. اإىل النور.
٭.. اإنه

الرئي�س بري
الرائد االأمـــن.. املوؤمتن على م�صرية الوطن.. 
وانحيـــازه املطلـــق للبنـــان قـــد مّكـــن احلكومـــة 
بالفـــوز  مب�صاعدته..وت�صحياتـــه  اجلديـــدة 
ال�صاحـــق مـــن العبـــور اإىل كنـــف ال�صرعيـــة وفق 
القانـــون والد�صتـــور، وامليثـــاق الوطنـــي. وبدعم 
اللبنانيـــة  الوطنيـــة  القـــوى  �صائـــر  مـــن  كامـــل 

امل�صاركة بقوة يف هذه احلكومة.
واأخرياً:

اأب�صرت حكومة االأكرثية النور
حكومة »كلنا للوطن، كلنا لعمل«.

كلمة.. بهية احلريري مبنا�صبة 25 ايار
ي�م �لتحرير... �إ�شتحق �للبناني�ن وطنهم

بكل عزٍة و �إباء

�لرئي�س نبيه بري
»�شمانة �ل�طن« و�شمام �أمان لبنان

معالي السيدة بهية الحريري

الرئيس نبيه بري

الغالفالغالف

بقلم: غالب بعا�شريي
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عيد التحرير فرحة ال تو�صف وذاكرة ال تن�صى

القطاع ال�صياحي ينتظر ت�صكيل احلكومة على نار الإنقاذ 
ما ميكن اإنقاذه من مو�صم اال�صطياف

عيد التحرير عرب عد�صات امل�صورين عام 2000

هدية �صيدا يف عيد التحرير تكرمي �صريك ال�صمود 
وديع ال�صايف

احلريري ت�صل اإىل قطر ع�صية اإفتتاح امللتقى الدويل الثاين 
ل�صيدات االأعمال

زيارة خا�صة ل�صماحة ال�صيد ح�صن ها�صم مبنا�صبة 
املقاومة" والتحرير "عيد 
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ال تخفي �صراً
من هي؟ ال�صخ�صية االقت�صادية الهامة التي ا�صت�صافت 
اأمـــرياً عربيـــاً بعـــد منت�صف الليـــل، للتوقيـــع على ن�س 
اتفـــاق لعقـــد م�صروع كبري قيد االإعـــداد والدرا�صة قبل 

بدء التنفيذ واالإجناز مع بداية هذا العام.

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

لبنان.

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

طلباً للنجدة املالية.

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

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

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

�صمعة العائلة.

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

يف "بريوت" حتمل �صفة الطبقة املخملية.

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

الباحث عنه يف جمال�صه اخلا�صة.
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الغالفالغالف

ي�صتمــــر غبطــــة البطريــــرك املاروين مــــار ب�صارة 
بطر�س الراعي يف متابعة اأداء ر�صالته االإن�صانية 
القيمــــة وقيــــادة م�صريتــــه الوطنيــــة و يف جمــــع 

القيــــادات وال�صخ�صيــــات امل�صيحيــــة املارونية، اإىل جانــــب دعم م�صار 
االإنفتاح الهام ال�صامل العام على كافة املذاهب و الطوائف اللبنانية 

»امل�صيحية« و »االإ�صالمية«...
... حتت راآية �صركة وحمبة.

و باملحبــــة و ال�صــــالم ننت�صــــر علــــى كل التحديــــات وال�صعــــاب وكافة 
االأزمــــات الداخليــــة واخلارجيــــة، الأن االإميــــان املطلق الــــذي يتحلى 
بــــه �صاحب الر�صالة البطريرك املاروين مار ب�صارة بطر�س الراعي 

قوي جداً و كبري،
و هــــو �صاحــــب ال�صيــــادة و »االأب الروحــــي« االإن�صــــاين املــــدرك بــــاأن 
الوطــــن غــــايل على قلــــوب اجلميــــع.و بــــاأن دور ال�صعــــب و املوؤ�ص�صات 

الدينيــــة »امل�صيحيــــة«  »االإ�صالميــــة« والر�صميــــة 
الوطنية اأ�صا�س هام يف تر�صيخ االأ�ص�س اللبنانية، 
والد�صتــــور  وموؤ�ص�صاتهــــا  ال�صرعيــــة  حلمايــــة 
والقانــــون، و�صائــــر موؤ�ص�صات الدولــــة املدنية والع�صكريــــة واالأمنية 
الأجل حماية امليثاق الوطني.. والدميقراطية، واحلرية، وال�ّصيادة 

واالإ�صتقالل.
مــــن خالل وحدة ال�صــــف بالت�صامن وال�صــــالم باملحبة واالإخال�س 
للديــــن والوطــــن الأن هــــذا اجلمــــع املتنامــــي املرتابــــط ي�صــــكل ج�صر 
توا�صــــل دائــــم بــــن جميــــع اأبناء هــــذا الوطــــن ويحمي بقــــوة العي�س 

امل�صرتك وي�صمن م�صرية بقاء لبنان.
... لبنان املحبة و ال�صالم

... لبنان اأر�س قدا�صة  
... لبنان اأر�س الر�صاالت واحل�صارات.

٭ افتت����ح غبطت����ه اللق����اء بكلمة ترحيب �ض����دد فيها على �ض����رورة النطالق من �ضينود�����س الأ�ضاقفة اخلا�����س مب�ضيحيي ال�ضرق الأو�ض����ط الذي يدعو 
امل�ضيحي����ني اإل �ض����د اأوا�ضر ال�ضركة والوحدة يف ما بينهم وتاأدية �ضهادة م�ضيحية يف جمتمعاتهم، ثم ذكر غبطته باأننا كم�ضيحيني وكموارنة ملتزمون 
مب����ادئ الإجني����ل وتعليم الكني�ضة العقائدي والأخالقي، فيم����ا منار�س ن�ضاطاتها الروحية من جانب اجلماعة الكن�ضي����ة وتلك ال�ضيا�ضية والقت�ضادية 

والجتماعية من جانب اجلماعة املدنية.

�للقاء �مل�شيحي �لثاين يف �ل�شرح �لبطريركي
بكركي م�شرية... م�شتمرة برعاية “مار ب�شارة بطر�س �لر�عي”

بقلم: غالب بعا�شريي

رئي�س الوزراء: الرئي�س جنيب ميقاتي
ال�صادة الوزراء الوزير: 

٭  �صكيب قرطباوي
٭ عدنان من�صور

٭ نقوال نحا�س
٭ مروان �صربل

٭ وريج �صابوجنيان
٭ ح�صان دياب

٭ وليد الداعوق
٭ بانو�س ماجنوجان

٭ غابي ليون
٭ نقوال �صحناوي

٭ في�صل كرامي
٭ جربان با�صيل

٭ ح�صن احلاج ح�صن
٭ �صربل نحا�س

٭ فادي عبود
٭ �صليم كرم

٭ عالء الدين ترو
٭ اأحمد كرامي

٭ ناظم اخلوري
٭ فايز غ�صن 
٭ �صمري مقبل

و�أخريً�: �أب�شرت حك�مة �لأكرثية �لن�ر
حك�مة »كلنا لل�طن، كلنا لعمل«

الرئيس ميشال سليمان والرئيس نبيه بري متوسطان الحكومة الجديدة

٭ طالل اأر�صالن
٭ نقوال فتو�س

٭ غازي العري�صي
٭ علي قان�صو

٭ علي ح�صن خليل
٭ حممد ال�صفدي 

٭ حممد فني�س
٭ وائل اأبو فاعور.

�ل�شادة 
�ل�زر�ء
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الغالفالغالف

التوازن الع�ضكري م���ع قوات الحتالل. لكن الغلبة 
كانت ل���الإرادة والعزمي���ة والإمي���ان، وللحق الذي 
ثب���ت اأنه ل يع���ود اإل باملقاومة بع���د اأن بقي القرار 
425 ح���ربًا على ورق منذ العام 1978 وحتى العام 

.2000
لقد �ض���كل اإجناز املقاومة والتحري���ر در�ضًا قا�ضيًا 
للع���دو الإ�ضرائيل���ي، واأعطى منوذجًا قوي���ًا لقدرة 
ال�ضعب اإذا ما اخت���ار اأ�ضلوب املقاومة على حتقيق 
املعجزات. ل بل اأن ما جرى يف العام 2000 دح�س 
كل النظري���ات التي ت�ضوق ملا ي�ضمى بالعتماد على 
خي���ار الت�ضوي���ة والدبلوما�ضي���ة لتحري���ر الأر����س. 
ويكفي الإ�ضارة اإل اأن العتماد على هذا اخليار مل 
يحقق للعرب �ضيئا، واأن فل�ضطني مل تتعزز ق�ضيتها 
اإل م���ن خالل املقاوم���ة وعندما �ضعف���ت املقاومة 
وانق�ض���م الفل�ضطينيون تراجعت الق�ضية وناأمل يف 
امل�ضاحلة الفل�ضطينية- الفل�ضطينية التي ح�ضلت 

موؤخرًا من اأن تعيد اإل الق�ضية زخمها وقوتها.
لق���د اأعط���ت املقاوم���ة يف لبن���ان درو�ض���ًا جديدة 
ل�ضعوب العامل، وبات���ت الإ�ضرتاتيجية التي اتبعتها 
تعترب جتربة حتت���ذى. واأننا يف هذه املنا�ضبة نوؤكد 
مرة اأخرى عل���ى خيار املقاومة الذي يبقى عن�ضر 

القوة للبنان واللبنانيني جميعًا. 

رحمة: ذكرى ترفع روؤو�س
�للبنانيني و�لعرب

ع�ش� تكتل �لإ�شالح و�لتغيري �لنا�شب �إميل 
رحمــة يق���ول: يف عي���د املقاوم���ة والتحري���ر اأود 
اأن اأوؤك���د اأن ه���ذه املنا�ضبة ترفع راأ����س كل لبناين 
وعربي، وهي ت�ضكل حمط���ة تاريخية من حمطات 
ال�ضراع العربي- الإ�ضرائيلي، اإذ اأنها املرة الأول 
الت���ي يج���ري حتري���ر الأر����س من خ���الل مقاومة 

�ضعبي���ة بع���د اأن اأثبتت كل املراحل عق���م الإعتماد 
على القرارات الدولية وجمل�س الأمن.

اإنها حلظة بل منا�ضبة لالإعتزاز بهذه املقاومة التي 
قدمت الت�ضحيات والدم يف �ضبيل حترير الأر�س. 
والتي اأحلقت بالع���دو الإ�ضرائيلي هزمية �ضاحقة، 
ومتكنت لحقًا يف مت���وز 2006  من النت�ضار على 

اجلي�س الإ�ضرائيلي الذي كان يقال اأنه ل يقهر.
واأري���د اأي�ض���ًا اأن اأ�ضر اإل اأن ه���ذه املنا�ضبة وهذا 
العي���د هو لي�س لفئة من اللبناني���ني، بل هو جلميع 
اللبناني���ني، وهو ثم���رة ن�ضال وت�ضحي���ات مريرة. 
كم���ا اأن ه���ذه الذكرى تعترب منارة يج���ب اأن تبقى 
تنر درب اجلميع يف الدفاع عن الوطن يف مواجهة 

عدو �ضر�س ما يزال يحتل اأجزاء من ترابنا. 

�ل�شاحلي: �ملقاومة عن��ن �لن�شر
ويقول ع�ش� كتلة "�ل�فاء للمقاومة" �لنائب 
نــ��ر �ل�شاحلــي: يف ه���ذا العيد وه���ذه املنا�ضبة 
العزي���زة على قلوب اللبناني���ني اأود بداية اأن اأهنئ 

من خ���الل جملتك���م كل اللبنانيني به���ذا الإجناز 
التاريخ���ي ال���ذي حققت���ه املقاوم���ة بفع���ل الإميان 
والت�ضحي���ات وال�ضم���ود. واأري���د هن���ا اأن اأقول اأن 
�ض���الح املقاومة كان دائمًا عن���وان العزة والكرامة 
وال�ض���رف، وكان الو�ضيل���ة الوحي���دة الت���ي حررت 

اأر�ضنا وحافظت على كرامتنا. 
اإن التجارب على مدى كل ال�ضنوات التي مرت منذ 
احتالل العدو الإ�ضرائيلي لأر�ضنا اأثبتت بطريقة ل 
تقبل ال�ضك ب���اأن املقاومة �ضرورة لبنانية للتحرير 

وملنع العدوان على حدود لبنان وعلى اللبنانيني. 
اإنن���ا ن�ضم���ع اليوم م���ن يعرت�س على ه���ذا ال�ضالح 
بحجة رف����س ا�ضتخدامه يف الداخ���ل، لكننا نوؤكد 
اأن �ض���الح املقاومة مل يكن يوم���ًا �ضالحًا ي�ضتخدم 
يف احل�ضاب���ات الداخلية، ل ب���ل اأن املقاومة اأثبتت 
يف كل املراح���ل اأنه���ا ف���وق احل�ضاب���ات ال�ضيا�ضية 
ال�ضيق���ة، وهي ما�ضي���ة يف نهجه���ا الوا�ضح الذي 
ر�ضمت���ه منذ انطالقته���ا، ف�ضالحه���ا دائمًا موجه 
نحو الع���دو الإ�ضرائيلي الذي يبقى م�ضدر اخلطر 

احلقيقي والدائم �ضد لبنان واللبنانيني.
واأق���ول باملنا�ضب���ة اأي�ض���ًا جلمي���ع اللبناني���ني اأن ل 
خال����س للبن���ان اإل باأيدينا، فلق���د اأثبتت املقاومة 
اأنه���ا الأ�ضل���وب الوحي���د لتحرير الأر����س وحماية 
الوط���ن، ول���و كن���ا انتظرن���ا املفاو�ض���ات اأو تنفيذ 
ق���رارات جمل�س الأم���ن الدويل ل���كان اجلنوب ما 
يزال حت���ت الحتالل الإ�ضرائيل���ي، ل بل اأن قوات 
الحت���الل مل تندحر م���ن بروت وباق���ي الأرا�ضي 
اللبنانية �ضوى بفعل املقاومة وزنود كل املقاومني. 

واأختم لأقول اأن العدو الإ�ضرائيلي ما يزال يرتب�س 
بالوطن وباللبنانيني جميعًا، واأن امل�ضلحة تقت�ضي 
من اجلميع باأن نبق���ى موحدين ومتم�ضكني بخيار 

املقاومة الذي اأثبت اأنه عنوان الن�ضر الدائم. 

25 �أيار ي�م جميد يف تاريخ �لعرب:
ماذ� يق�ل ن��ب �لأمة يف عيد �ملقاومة و�لتحرير؟

�شمار �لرتك:
ملنا�صبـــة حتريـــر بع�ـــس مناطـــق  اجلنوب والبقـــاع الغربي يف الـ 25 من اأيار يف العـــام 2000 وان�صحاب جي�س االحتالل االإ�صرائيلـــي بفعل ن�صال املقاومة 

الوطنية وت�صحياتها الكبرية وحترير اأر�س لبنان الغالية بات الـ 25 من اأيار من كل عام عيداً وطنياً، عيداً للمقاومة والتحرير.
واإمياناً باأهمية هذه املنا�صبة بات يطلب اإىل االإدارات العامة واملدار�س الر�صمية واملواطنن والهيئات املدنية والبلديات واإىل جميع امل�صوؤولن املعنين 
فيهـــا املبـــادرة اإىل االحتفـــال بهـــذا اليوم احتفاال يليق بهـــذه املنا�صبة حيث حتتفل املدار�س الر�صميـــة واخلا�صة بيوم التحرير علـــى اأن تخ�ص�س �صاعة 
درا�صيـــة يف كل مدر�صـــة يف منا�صبـــة هذا اليوم، ل�صرح اأبعاد عملية التحرير واأهميتها التي حققتها مقاومة ال�صعب اللبناين بدعم من اجلي�س الوطني 

وقواته االأمنية والدولة وال�صعب اللبناين. 
تتـــوىل البلديـــات واجلمعيات االأهلية وموؤ�ص�صات املجتمع املـــدين واملنظمات الك�صفية، املبادرة اإىل اإقامة االحتفاالت، وتخ�ص�س و�صائل االإعالم املرئية 
وامل�صموعة واملكتوبة، فقرات وبرامج خا�صة تتحدث عن هذا اليوم، ويتوىل روؤ�صاء البلديات واملحافظون يف املناطق، رعاية هذه االحتفاالت وتنظيمها 

وو�صع اأكاليل من الزهر على اأ�صرحة ال�صهداء الذين �صقطوا دفاعاً عن اأر�صنا املقد�صة يف كل املناطق. 
التالية:  اللقاءات  فكانت  اإليهم،  بالن�صبة  اليوم  هذا  يج�صده  ما  ملعرفة  املنا�صبة  هذه  يف  النواب  من  عدداً  التاريخ" التقت  عرب  "�صيدا 

النائب نوار الساحلي

النائب أميل رحمة النائب هاني قبيسي النائب محمد قباني

قباين: ه� ي�م مبارك
ع�ش� كتلة �مل�شتقبل �لنيابية �لنائب حممد 

قباين يرى ان هذا اليوم هو يوم مبارك، 
يف ه���ذا اليوم املجيد اأكد �ضع���ب لبنان قدرته على 
هزمية الع���دو وطرده من اأر�ضن���ا وبالتايل اإحلاق 

هزمية نكراء بالعدو ال�ضهيوين. 
ليكفي فخرًا ل�ضعبنا وخا�ضة لأهلنا يف اجلنوب.

فه���م هزم���وا اجلي�س ال���ذي كان ُيقال عن���ه اأنه ل 
ُيهزم، وبالتايل األغوا هذه الأ�ضطورة واأحلقوا العار 

بجي�س العدوان. 
ىء اللبنانيني  ه واأن اأُهنِّ يف ه���ذه املنا�ضبة اأود اأن اأنوىّ
كاف���ة يف هذا اليوم املجيد واأمتن���ى اأن يبقى تراب 

ًا و�ضيدًا."  الوطن اللبناين حرىّ

قبي�شي: �ملقاومة للبنان و�للبنانيني
�لنائــب  �لتنميــة و�لتحريــر  ع�شــ� كتلــة 
هــاين قبي�شي يقول يف عي���د املقاومة والتحرير: 
يف اخلام����س والع�ضري���ن من الع���ام 2000 اندحر 
اجلي����س الإ�ضرائيلي ع���ن معظم اأر�ضن���ا العزيزة 
با�ضتثن���اء م���زارع �ضبع���ا وت���الل كفر�ضوب���ا. وكان 
هذا حدثًا تاريخيًا ب���كل معنى الكلمة حققته زنود 
�ضب���اب املقاوم���ة الذي���ن خا�ضوا اأ�ض���رف مواجهة 
ل�ضنوات و�ضنوات مع جي�س العدو املدجج بال�ضالح 
والعتاد الع�ضكري، وكان الن�ضر حليفهم رغم عدم 
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الغالفالغالف

25 اأيار عيد املقاومة والتحرير
بد�ية ع�شر �لإنت�شار�ت �للبناين و�لعربي

وهزمية "�جلي�س �لذي ل يقهر"
حممد بل�ط

25 اأيار 2000 يوم تاريخي من عمر لبنان..
عنوان مميز من عناوين البطولة والن�صر لل�صعوب املقاومة، وحمطة نا�صعة يف تاريخ لبنان والعرب.

يف ذلك اليوم املجيد حققت املقاومة يف لبنان اإجنازاً عجزت اجليو�س العربية عن حتقيق مثيله. لقد حررت اجلنوب من االحتالل االإ�صرائيلي 
واأدواتـــه، واندحـــر �صبـــاط وجنـــود "اجلي�ـــس الذي ال يقهر" اندحـــاراً خمزياً ومـــذاًل تاركن معداتهـــم واآلياتهم يف اأر�س املعركـــة لتبداأ �صفحة 

جديدة ر�صمت خطاً بيانياً جديداً لتاريخ املقاومة اللبنانية تاريخ الهزائم اإىل غري رجعة.
واأكـــرب دليـــل علـــى ذلـــك كان ما ح�صل يف عـــدوان متوز عام 2006، اأي بعد �صت �صنـــوات على التحرير، حيث �صن العـــدو االإ�صرائيلي حرباً وا�صعة 
النطـــاق بـــراً وجواً وبحراً م�صتهدفاً املقاومة ولبنـــان، فدمر اجل�صور واملن�صاآت والطرق واالأحياء ال�صكنية والقرى والبلدات، وارتكب املزيد من 
املجازر بحق املدنين لكنه ذاق مرة اأخرى طعم الهزمية ومل يحقق �صيئاً من هذه احلرب التي خرجت منها املقاومة منت�صرة مرة اأخرى رغم 

التفاوت يف العدد والعتاد.

حكاية �ملقاومة
مل يك����ن التحرير يف الع����ام 2000 وليدة معركة 
واح����دة اأو ي����وم واحد ب����ل جاء حم�ضل����ة جلهاد 
ون�ض����ال طويل����ني عل����ى م����دى �ضن����وات و�ضنوات 
يف الت�ضحي����ات الت����ي قدمه����ا ال�ضع����ب اللبناين 
املقاوم، فكانت املقاومة بكل تالوينها ال�ضيا�ضية 
والفئوي����ة وم����ن كل الطوائ����ف �ضعل����ة املواجه����ة 
احلقيقي����ة لإ�ضرائي����ل ولأطماعه����ا ولالحت����الل 
منذ ال�ضبعين����ات مرورًا باملقاوم����ة الوا�ضعة بعد 
ح����رب 1982 واحتالل العا�ضمة بروت، وانتهاء 
باملقاومة التي ا�ضتطاعت اأن تفر�س اإرادة احلق 
وحت����رر معظ����م الأرا�ضي م����ا عدا م����زارع �ضبعا 
وت����الل كفر�ضوب����ا. وللمقاوم����ة والتحرير حكاية 
طويل����ة لك����ن الأب����رز كان خ����الل وبع����د احلرب 
الوا�ضع����ة الت����ي �ضنه����ا الع����دو الإ�ضرائيل����ي على 
لبن����ان يف العام 1982 بحجة ا�ضتهداف املقاومة 
الفل�ضطيني����ة والق�ض����اء عليه����ا.. وحت����ت ه����ذا 
العن����وان احتل اجلي�����س الإ�ضرائيلي اأول عا�ضمة 

عربي����ة بعد القد�س اأي ب����روت وارتكب ع�ضرات 
املجازر بح����ق ال�ضعب����ني اللبن����اين والفل�ضطيني 
وح����اول اأن يبقى على احتالل����ه اإل حني اإطفاء 
ن����ار املقاومة يف لبنان وتن�ضي����ب حكومة موالية 

له اأو م�ضاملة معه.
ومنذ اللحظة الأول من هذه احلرب واجه جنود 
الع����دو مقاوم����ة �ضعبية عنيفة يف �ض����ور والنبطية 
و�ضي����دا ومرجعي����ون وبن����ت جبي����ل و�ضائ����ر مدن 
وبل����دات اجلنوب وعن����د ما ح�ض����ل اإل م�ضارف 
العا�ضمة جنوب����ًا ت�ضدى له املقاومون من "اأمل" 
والأح����زاب الوطني����ة الأخ����رى يف خل����دة وعن����د 
اأطراف املطار ون�ض����اأت جبهات املقاومة ال�ضعبية 
مبختلف األوانها ال�ضيا�ضية الوطنية، وجرى تنفيذ 
ع�ضرات العمليات يف ب����روت واجلبل وال�ضاحية 

والبقاع الغربي وحا�ضبيا وغرها.

�ندحار �لق��ت �ملتعددة
ويف العام 1983 دخلت قوات متعددة اجلن�ضيات 
اإل لبنان بع����د اأن ف�ضلت اإ�ضرائيل يف كبح جماح 

املقاومة واإطفاء نارها ويف عقد اتفاق مع لبنان، 
وا�ضط����رت اإ�ضرائيل اإل الن�ضح����اب من بروت 
ثم جب����ل لبنان بع����د اأن تكبدت خ�ضائ����ر ج�ضيمة 
يف الأرواح واملع����دات والآلي����ات.  وحاولت القوات 
املتع����ددة اجلن�ضيات ل �ضيما الق����وات الأمركية 
)املارين����ز( والق����وات الفرن�ضي����ة اأن متار�س دور 
ال�ضرط����ي واأن تفر�����س حل����وًل ا�ضت�ضالمي����ة على 
لبن����ان/ فتعر�ضت لهجمات عنيفة وغر م�ضبوقة 
ت اإل  وظه����رت العملي����ات ال�ضت�ضهادية الت����ي اأدىّ
مقتل عدد كبر من املارينز واجلنود الفرن�ضيني 
ما ا�ضط����ر هذه القوات اإل الإن�ضحاب من لبنان 

من دون قيد اأو �ضرط.

�لعمليات �ل�شت�شهادية و�لزيت �ملغلي
وفتح����ت العملي����ات ال�ضت�ضهادية ه����ذه بابًا لهذا 
النم����وذج من ال�ضالح ال����ذي ا�ضتخدمته املقاومة 
لبن����ان �ض����د الحت����الل الإ�ضرائيل����ي، ونف����ذ  يف 
املقاوم����ون اللبنانيون بعد ذلك ع����ددًا كبرًا من 
هذه العملي����ات التي �ضاركت فيها الإ�ضت�ضهاديات 
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لقد ح����اول رئي�����س ال����وزراء الإ�ضرائيل����ي اآنذاك 
اإيه����ودا ب����اراك اأن ي�ضع موع����دًا لن�ضحاب جي�س 
الحتالل من اجلنوب، لكن هذا اجلي�س الذي ل 
يقه����ر اندحر قبل املوعد املح����دد ب�ضبب النهيار 
ال�ضام����ل الذي اأ�ض����اب قواته يف اجلن����وب والذي 
طاول اأي�ض����ًا ميلي�ضيا اأنطوان حل����د العميلة لهذا 

الإحتالل.
منذ 19 اآذار 1978 وحتى 25 اأيار عام 2000 بقي 
القرار 425 ال�ضادر عن جمل�س الأمن حربًا على 
ورق، مث����ل �ضائر الق����رارات الدولية التي �ضربت 
اإ�ضرائيل بها بعر�س احلائط من دون اأي ح�ضاب 
اأو حت����ى عتاب من جانب الأمم املتحدة واملجتمع 

الدويل.
بق����ي ه����ذا الق����رار، ال����ذي ين�س عل����ى ان�ضحاب 
الإ�ضرائيليني دون قي����د اأو �ضرط، حربًا على ورق 
اإل اأن ا�ضتطاع����ت املقاوم����ة اأن ت�ضط����ر بدمائها 
قرارًا جديدًا قابل للتحقيق، فكان التحرير الذي 

رفع روؤو�س اللبنانيني والعرب.
كان ذل����ك اأبل����غ در�س عل����ى قيمة العم����ل املقاوم 
وال����روح اجلهادي����ة والن�ضالي����ة يف اإجب����ار العدو 

الإ�ضرائيل����ي عل����ى الر�ض����وخ والن�ضح����اب، ولول 
ذل����ك لبق����ي الحتالل جاثم عل����ى �ضدر اجلنوب 

واجلنوبيني

بري
وللكالم عن عيد املقاومة والتحرير بعد 11 عامًا 
من اندح����ار اجلي�س الإ�ضرائيل����ي عن اجلنوب ل 
ب����د من اأن ن�ضتعيد ما قال����ه الرئي�س نبيه بري يف 
اإح����دى املنا�ضب����ات: " كان هذا حدث����ًا اإ�ضتثنائيًا 
يف تاري����خ ال�ضرق املعا�ض����ر، حيث مل يكن اأحد يف 
العامل يتوقع خيبة مماثلة "اجلي�س الذي ل يقهر" 
ومل يكن اأحد يف الع����امل ي�ضدق اأن نبي اإ�ضرائيل 
اجلديد بعد راب����ني، اأق�ضد اإيهودا باراك، �ضوف 
يق����ود اإ�ضرائيل خطوت����ني اإل اخللف بدل خطوة 

اإل الأمام".
اأ�ض����اف الرئي�����س ب����ري: "ما ح����دث كان هزمية 
كاملة واندح����ارًا ع�ضكريًا... تعال����وا معًا لنحتفل 
تعال����وا  باملقاوم����ة.  لنع����رتف  تعال����وا  بالن�ض����ر. 
لنعرتف باأنها �ض����رورة لبنانية ملنع العدوان على 
حدود لبنان وعلى ح����دود املجتمع. �ضرورة لبناء 

الثقة بالدولة وباأنف�ضنا.. تعالوا لندخل اإل لبنان 
من بوابة املقاومة. فاإذا فعلنا فاإن اأحدًا يف العامل 

لن يتجراأ على لبنان وعلى اللبنانيني".

ن�شر �هلل
اأم����ا الأمني العام حل����زب اهلل ال�ضيد ح�ضن ن�ضر 
اهلل فيقول يف عيد املقاومة والتحرير هذا العام: 
ه����ذا العيد لي�����س جلماع����ة اأو طائف����ة، اإمنا عيد 
ال�ضع����ب اللبناين ويج����ب اأن يكون عي����دًا لل�ضعب 
الفل�ضطين����ي.. لذلك نحن نحر�س اأن يكون عيدًا 

وطنيًا وعيدًا توافقيًا بامتياز...
اإن اأمتنا حتتاج اإل ا�ضتح�ضار اأيام النت�ضارات 
لتم�ض����ح الأيام ال�ضوداء يف النكب����ة والنك�ضة... 
اإننا نزداد قناعة ب�ضحة خياراتنا منذ البداية، 
ولقد اأثبتت جمريات العقود املا�ضية اأن اخليار 
ال�ضحيح والواقعي واملنطقي واملجدي واملحقق 
لالأه����داف ه����و املقاوم����ة ال�ضعبي����ة امل�ضلح����ة، 
يف ح����ني اأن اخلي����ار العبثي واجلن����وين والذي 
ل يو�ض����ل اإل اإل الحب����اط واله����وان ه����و خيار 

املفاو�ضات؟؟

ما اأدى اإل اإيقاع خ�ضائر كبرة يف �ضفوف قوات 
الحتالل.

ودخ����ل يف هذه املرحلة على خ����ط املقاومة حزب 
الوطني����ة  والأح����زاب  "اأم����ل"  جان����ب  اإل  اهلل 
كال�ضيوعي والقومي والبعثي. )وحاولت اإ�ضرائيل 
يف 1985 تنفي����ذ م����ا اأ�ضمته����ا �ضيا�ض����ة القب�ض����ة 
احلديدي����ة يف اجلن����وب فدمرت مناط����ق وا�ضعة 
من����ه. لكن اجلنوبي����ني هَبوا اإل جان����ب املقاومة 
امل�ضلحة ليواجهوا جنود العدو يف القرى والبلدات 
بكل ما ملكت اأيديهم، وا�ضتخدمت الن�ضوة الزيت 
املغل����ي يف اإحدى املواجه����ات ال�ضهرة �ضد جنود 
الع����دو الذين وج����دوا اأنف�ضهم اأم����ام مقاومة قل 
نظرها، وبداأت تنهار بعد ذلك معنويات اجلي�س 

الإ�ضرائيلي ب�ضكل تدريجي.
وبرز منذ الع���ام 1989 دور حزب اهلل يف املقاومة 
اأكرث م���ن ال�ضنوات ال�ضابقة، واغتي���ل اأمينه العام 
ال�ضهيد ال�ضيد عبا�س املو�ضوي عام 1992 بوا�ضطة 
هجوم اإ�ضرائيلي على موكبه يف اجلنوب. لكن هذا 
الغتيال مل يفت من ع�ضد املقاومة بل زادها قوة 

واإ�ضرارًا على امل�ضي يف معركة التحرير.

وبداأت املقاومة تنفذ العمليات النوعية �ضد مواقع 
اجلي�����س الإ�ضرائيلي وامليلي�ضي����ا العملية املتعاونة 
مع����ه، وا�ضتطاع رجالها اأن ي�ضيطروا على العديد 
من هذه املواق����ع لأوقات معينة ويبيدوا حاميتها، 

وكانت هذه بداية اأو منوذج حترير اجلنوب.

حرب 93 و 96 
وحاول����ت اإ�ضرائي����ل يف الع����ام 1993 �ضن عدوان 
وا�ضع للق�ضاء على املقاوم����ة، لكنها ف�ضلت ف�ضاًل 

ذريعًا بعد ت�ضعة اأيام من الق�ضف والتدمر.
وانته����ى هذا العدوان ومبعاه����دة �ضفوية بتجنيب 

املدنيني.
)وك����رر الع����دو الإ�ضرائيل����ي املحاول����ة على نطاق 
اأو�ض����ع يف الع����ام 1996 حت����ت عن����وان "عناقي����د 
الغ�ض����ب". ومل يح�ضد �ض����وى اخليب����ة والف�ضل، 
فاأجرب على وقف عدوان����ه باتفاق ني�ضان ال�ضهر 

الذي ق�ضى اأي�ضًا بتجنيب املدنيني.
وخرج����ت املقاومة من هذه احل����رب اأقوى بكثر 
من ال�ضاب����ق فا�ضتدت عمليته����ا وتو�ضعت لتطاول 

كل اأر�س اجلنوب املحتل.

وب����دا وا�ضح����ًا اأن اإ�ضرائي����ل اأخ����ذت تفت�����س عن 
اأ�ضل����وب اأو طريقة للخ����روج من اجلنوب من دون 
اإذلل، لكنه����ا عبث����ًا حاولت اإخف����اء احلقيقة لأن 
عمليات املقاوم����ة لحقتها وعمالئها يف كل قرية 
وتلة و�ضهل، واأحلق����ت باجلي�س الإ�ضرائيلي اأفدح 

اخل�ضائر.

�لإندحار �ملذل جلي�س �لعدو
وخلق����ت ه����ذه الهزائم اأج����واء ومناخ����ًا �ضاغطًا 
اأ�ض����وات  وارتفع����ت  الإ�ضرائيل����ي،  الداخ����ل  يف 
الإ�ضرائيلي����ني تن����ادي بالن�ضح����اب م����ن جحي����م 
اجلنوب اللبناين، ونظمت التظاهرات وامل�ضرات 
لعائ����الت اجلنود القتل����ى مطالب����ة باخلروج من 
لبنان. غر اأن العامل الأول والأخر لهذا الندحار 
املذل جلي�س الحت����الل الإ�ضرائيلي عن اجلنوب 
كان����ت املقاومة التي �ضطرت �ضفحة جميدة لي�س 
يف تاري����خ ال�ضراع اللبن����اين- الإ�ضرائيلي، بل يف 
تاري����خ ال�ض����راع العربي-الإ�ضرائيل����ي، واأحدثت 
اأي�ضًا ثورة حقيقي����ة يف طريقة مواجهة ومقاومة 

اأي �ضعب حمتلة اأر�ضه.

الغالفالغالف
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وال�ضتقالل.
ولالأ�ضف نقول، اأن ه���وؤلء جعلوا امل�ضاعر املذهبية 
ت�ضيطر على بع�س العق���ول والأذهان، ومل ت�ضتطع 
اأو تب���دل يف ه���ذه  اأن تغ���ر  ف�ضائ���ح ويكيليك����س 
امل�ضاع���ر رغ���م ف�ضحه���ا مل���ا حاولوه، لق���د حققت 
منا�ضبة التحري���ر ع���ام 2000 والنت�ضار العظيم 
ع���ام 2006 على العدو ال�ضهي���وين الن�ضر للبنان 
كل���ه ولكنهم يحاولون منذ الع���ام 2008 اإل اليوم 

�ضرب هذا النت�ضار الذي حتقق.
واأقول هن���ا اأنه لو كان هناك وع���ي �ضيا�ضي كاف، 
لأتخذ املوقف الذي ل يتالعب بعقول النا�س وي�ضعى 
لطغيان امل�ضاع���ر املذهبية، ولذا نحن نخ�ضى على 
ثقافة املقاومة من هذه الثقافة الدخيلة املحر�ضة، 
ولأننا ن���رى اأن املقاومة ما زال���ت ملتزمة ب�ضروط 
الن�ضر التي وردت يف القراآن الكرمي واأهمها عدم 
الزه���و والكرب والعل���و يف الأر����س واإ�ضرارها على 
الثق���ة باأن الن�ضر من عند اهلل لآ من ال�ضالح وباأن 
من �ضروطه ال�ضتع���داد واإعداد العدة واأن ل يكون 
املقاوم اأنانيًا يف العرتاف بدور املجتمع يف حتقيق 

الن�ضر ل فريقًا واحدًا فقط.

�ملقاومة مع غزة
�ل�شيــخ ماهــر حمــ�د وردًا عل���ى ت�ضاءلنا حول 
وج���ود م�ضروع يتجاوز لبن���ان على الأقل من خالل 
موقف اإعالم املقاومة من ما يح�ضل يف بع�س دول 

املنطقة قال:
هذا كالم ل قيمة له، يروجه الأمركيون، واإذا كان 
البع����س ي���رى يف بع�س ما يرد يف اإع���الم املقاومة 
من تعاطف اإن�ضاين مع اأي �ضعب عربي، نقول لهذا 
البع����س اأن يرى العمل الع�ضك���ري العظيم يف غزة 
والدع���م الفعل���ي والإعالمي بكل معن���ى الكلمة يف 
غ���زة مع املقاومني كما يرى التعاطف الإن�ضاين مع 
ال�ضيع���ة يف البحرين، وق���د اعرتف الإعالم هناك 
ب���اأن ال�ضلطة بحثت ع���ن اأي دور لدع���م ما ح�ضل 
هن���اك ومل جت���د اأي دليل على ارتب���اط فعلي فيما 
اأك���د العامل كل���ه موق���ف املقاومة من غ���زة ولهذا 

يحاولون جعل حزب اهلل يدفع ثمن ذلك.
وق���ال ف�شيلة �ل�شيخ ماهر حمــ�د اأنه بالن�ضبة 
للبن���ان فل���و اأرادت املقاومة حتقي���ق م�ضروع ما يف 
لبنان لفعلت، لكنه���ا اكتفت باأن تطالب مبا يحمي 
املقاوم���ة، وحتى بالن�ضبة ملا يقال ع���ن 7 اأيار فقد 
كان با�ضتطاعته���ا يومه���ا اأن حتقق ما تريد لو كان 
لديه���ا اأي م�ض���روع كال���ذي يحك���ى عن���ه لكنها مل 
تفعل �ضيئًا �ضوى الدفاع ع���ن �ضالح املقاومة بوجه 

املوؤامرة الدنيئة التي ح�ضلت يوم 5 اأيار.

�مل�شروع و�لأبعاد
ون�ضاأل: األ تتهمون املقاومة بال�ضعي لل�ضيطرة على 
لبنان فقال: التهام الوحيد للمقاومة اإذا كان ذلك 
يعت���رب اتهامًا هو اأنها و�ضع���ت نف�ضها لتكون جزءًا 
م���ن حرب التحري���ر ال�ضاملة، واأنه���ا متني نف�ضها 
اأن تك���ون ج���زءًا من النه�ض���ة الإ�ضالمي���ة العاملية 
الت���ي �ضتكون املقدم���ة لنهاية اإ�ضرائي���ل واأنها على 
حق تركه كثرون من اأهل احلق من امل�ضلمني، اأما 
مبعنى اأنها تريد �ضاأنًا ما من لبنان فاإنها مل حتاول 
ذلك حتى اإنني ق���راأت بالأم�س انتقادًا حلزب اهلل 

يف اأنه لي�س لديه اأي م�ضروع اإ�ضالحي للبنان.
واأ�ضاف: اإن �ضالح املقاوم���ة هو حلماية املقاومة، 
لكن التحام���ل على هذا ال�ضالح كب���ر، والداعون 
اإل رف����س ه���ذا ال�ض���الح اأفلح���وا يف التحري����س 
على املقاوم���ة ويف العمل �ضدها اإعالميًا و�ضيا�ضيًا 
وتنظيميًا واأمنيًا لأن العدو العاملي ال�ضر�س ا�ضتطاع 
اأن يجد له جنودًا من اأهلنا تاأثروا بالفتنة املذهبية 

التي يروج لها هذا العدو.

م�شطنعة �أم حقيقية؟!
ماذا ع���ن الث���ورات العربية امل�ضطنع���ة كما يقال 

وموقف املقاومة منها؟ يقول ال�ضيخ ماهر حمود:
لي�ضت ثورات عربي���ة م�ضطنعة، وحتى الرتجمات 
لل�ضح���ف الأمركية تثب���ت اأن الكثر من الأجهزة 
الأمنية الأمركية توؤكد اأنها مل تكت�ضف هذا التغير 
ال���ذي حتقق قبل ح�ضوله، ولك���ن يجب اأن نعرتف 
الأمرك���ي والأوروبي وحتى الإ�ضرائيلي دخلوا على 
اخل���ط كما راأين���ا يف اأدواره���م يف ليبيا من خالل 
البع����س، وكما راأين���ا يف مقابلة عبد احلليم خدام 
للقناة الإ�ضرائيلية الثانية، هم مل ي�ضنعوا الثورات 
وهم كاذبون اإذا ادعوا ذلك وواهم من ي�ضدق هذا 
الدع���اء، ولكن هل ي�ضتطيعون حتريف اأو ا�ضتثمار 
اأو الإف���ادة مما يح�ضل؟ ه���ذا �ضراع ويف ال�ضراع 
قد يف�ضلوا يف مواقع ويخرتق���وا مواقع لكنه �ضراع 
م�ضتمر اأما املحطات املتعاطفة �ضكليًا مع ال�ضعوب 
حتت �ضع���ارات خمتلفة فهي كلم���ات حق يراد بها 
باط���ل، اأما الثورات ال�ضعبي���ة فهي متر ب�ضراعات 

خمتلفة والكثرون يحاولون الدخول على خطها.

ح��ر: خالد �للحام
عيد التحرير ذكرى عظيمة، ويف اعتقادي اأننا ورغم مرور هذه املدة، مل ي�صتطع بع�صنا ولالأ�صف حتى االآن مدى اأهمية وحجم هذا االنت�صار 
الـــذي حتقـــق يف العـــام 2000 م ومـــا ميثلـــه يف تاريخنـــا، خا�صـــة واأن هـــذا االنت�صـــار العظيـــم والنوعـــي، جـــاء بعد هزائـــم ال حت�صـــى مررنا بها، 

وانت�صارات وهمية كثرية �صبق واأعلن عنها.
لقـــد كان عيـــد التحريـــر انت�صـــاراً حقيقياً �صطر بالدم وكان نتاج قتال مرتاكم ومتوا�صل �صد العـــدو ال�صهيوين ملدة 22 عاماً منذ العام 1978 
عندمـــا مت االجتيـــاح االأول جلـــزء كبـــري من اأر�س لبنـــان، وبعد 18 عاماً منذ االجتياح الثـــاين عام 1982 والذي تركزت عمليـــات املقاومة بعده 

ب�صورة اأكرب وحققت الكثري مما دفع العدو ال�صهيوين لالإن�صحاب يجرجر خلفه اأذيال اخليبة.

يف عيد �لتحرير: �ل�شيخ ماهر حم�د 
ي�ؤكد على �أهمية �لنت�شار

لقاءلقاء

�نت�شار �شطر �لدم
به���ذه الكلمات ابت���داأ حوارنا م���ع ف�شيلة �ل�شيخ 
ماهر حمــ�د يف مكتبه يف �ضيدا ردًا على �ضوؤالنا 
ع���ن عي���د التحري���ر بع���د 11 عام���ًا عل���ى حتقيق 

النت�ضار، واأ�ضاف:
الالف���ت اأن البع����س يته���رب من الع���رتاف بهذا 
النت�ضار الوطني، ويحاول طرحه اأو احلديث عنه 
كانت�ضار مذهبي على الرغم من اأن قادة املقاومة 
اأك���دوا اأن هذا النت�ض���ار كان نتاج تراكم عمليات 
املقاومة، على اأنواعها، ب�ضكل مبا�ضر وغر مبا�ضر، 
لك���ن النفو����س ال�ضعيف���ة اأب���ت اإل اأن تعرتف لهذا 
اجلزء من اأر�س الوطن باأنه ا�ضتطاع باملقاومة اأن 
يحق���ق ما عجز عنه الآخرين ولذلك يتو�ضل هوؤلء 
ال�ضعاف النفو����س الفتنة املذهبي���ة عند احلديث 
عن دور املقاومة، يف ح���ني اأثبت املوقف من العدو 
الذي كان باإمكانه اأن يجعل ان�ضحابه هروبًا موؤقتًا 
اأو من���اورة اأنه انت�ضار بحق، وهذا ما اأثبتته حرب 
2006 عندم���ا اأكدت املقاومة اأنها ل تعي�س اللهو اأو 
العب���ث اأو ال�ضرتخاء، بل تعمل با�ضتمرار من اأجل 

النت�ضار على هذا العدو يف اأي مواجهة حت�ضل.
الآن يح���اول البع����س التالع���ب على ال���كالم عرب 
اإب���داء اخلوف م���ن �ضالح املقاوم���ة واحلديث عن 
املقاوم���ة يف الوقت نف�ضه وه���ذا تزوير للحقائق ل 
يحرتم عق���ول النا�س خا�ضة بعدم���ا ك�ضفت وثائق 
ويكيليك����س ما ك�ضفت���ه من �ضعي ه���وؤلء، لجتثاث 
املقاوم���ة وتدمره���ا وه���ي الرمز لنت�ض���ار لبنان 
ع���رب رف���ع �ضع���ارات كاذب���ة كال�ضي���ادة واحلري���ة  الشيخ ماهر حمود
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تحقيقتحقيق

عيد �لتحرير
فرحة ل ت��شف وذ�كرة ل تن�شى

ح��ر: خالد �للحام
لعيـــد التحريـــر عنـــد مرجعياتنا التي عا�صت ظروفه... ومعاناته، ورافقت انت�صاراتـــه واأفراحه، مكانة ال توازيها مكانة، وخماوف تنطلق من 

اإدراك األعاب العدو وم�صاريعه الدموية. وحول هذا العيد التقينا ثالث من مرجعياتنا فكانت هذه االآراء:

�ملفتي دل
مفتي حا�شبيا ومرجعي�ن �لقا�شي ح�شن 
دل ق���ال: لكل منا�ضب���ة فرحته���ا، وفرحة عيد 
التحرير ل ت�ضاويها اأي فرحة مهما كانت كبرة، 
فق���د اأعادت الأم���ل اإل النفو����س، والب�ضمة اإل 
الوجوه، والثقة بالغد الآتي اإل القلوب، اإذ جاءت 
بعد اأك���رث من ثماني���ة ع�ضر عامًا م���ن الإجتياح 
والحت���الل وتفريغ القرى من اأهله���ا وبالتدريج 

بالت�ضلط والإرهاب والأذية واحلواجز.

يق���ال، اأن الإع���الم قيم���ة ل قام���ة، واأق���ول باأنه 
ل���ول جن���اح الإع���الم اللبن���اين يف دع���م �ضمود 
�ضعبنا يف اأر�ض���ه، ويف حتقيق الحت�ضان الكامل 
لعملي���ات املقاوم���ة طيل���ة �ضن���وات الحت���الل ملا 
ا�ضتط���اع �ضعبن���ا رف���ع �ضوت���ه اأم���ام الع���امل كله 
مكت�ضبًا الدعم والتاأييد، وملا ا�ضتطاعت املقاومة 
بث الرع���ب يف قلوب جن���ود الع���دو ال�ضهيوين، 
فالإنت�ض���ار الإعالمي وزعزعة ثق���ة الإ�ضرائيلي 
بجي�ض���ه اخت�ضر ن�ضف املعرك���ة يف الطريق اإل 

التحرير.

ول ب���د لن���ا م���ن اأن نوؤك���د هن���ا عل���ى اأن معركة 
التحرير طويل���ة، واأن ما زرعه العدو يف النفو�س 
م���ن خماوف وانعكا�ضات، وم���ا زرعه من عمالء 
وجوا�ضي����س وما يحركه من اأدوات، وما يتهدد به 
الب���الد والعباد، ويعمل على اإثارته من �ضراعات 
يتطلب من���ا اأن نح�ض���ن عيد التحري���ر بتحرير 
النفو����س املري�ض���ة م���ن اأحقاده���ا التاريخي���ة، 
ويطه���ر الأر����س م���ن رج����س الع���دو ال�ضهيوين 
املتمثل باأدواته واأزلمه واأفكاره و�ضعاراته، فهذا 
التح�ض���ني مطلبنا جميع���ًا لأننا ناأم���ل اأن نكون 

جميعًا للوطن وللعلى وللعل���م ولأن احلق قوة اإذا 
كان���ت للح���ق ق���وة، واإذا كنا نعت�ض���م بحبل اهلل 
جميع���ًا ونوؤكد على رف�س التف���رق وعلى التاأكيد 
عل���ى ما األفه اهلل بيننا وجعلن���ا بنعمته اإخوانًا ل 

ت�ضتطيع قوة يف الأر�س اأن تفرق هذا التاآلف.

�ملفتي �ل�شلح
مفتي بعلبك �ل�شيخ خالد �ل�شلح قال:

عيد التحرير منا�ضبة غالية علينا، فقد جاء بعد 
اجتي����اح 1978 ثم اجتي����اح 1982 ون�ضال مار�ضه 
�ضعبنا طيلة عقدين من الزمن قدم خالله مئات 
ال�ضه����داء ومل يبخل بالدم عل����ى اأر�ضنا الطاهرة 
واإل م����ا كان لهذا التحري����ر اأن يتحقق وما كان له 
اأن ي�ضل اإل اإخراج العدو ال�ضهيوين وهو يلملم 
اأذيال اخليبة ويفر فرار الثعالب يف جوف الليل.

اإنن���ا عندم���ا نذك���ر عي���د التحري���ر ل تغيب عن 
الب���ال تلك ال�ض���ورة الرائعة لأبن���اء �ضعبنا وهو 
ويقتحم���ون  املخ���اوف  م���ن  النفو����س  يح���ررون 
مع�ضك���ر العتق���ال يف اأن�ض���ار ويطلق���وا �ض���راح 
امل�ضاج���ني املعتقلني من �ضبابنا و�ضاباتنا ونتذكر 
�ضورة الأ�ضالك ال�ضائكة واأيدي ال�ضباب تقتلعها 

وت�ضق���ط ال�ض���دود واحلدود الت���ي اأرادوا غر�ضها 
بينن���ا وبني اأهلنا، اإنها �ض���ورة ل تن�ضى تعيد اإل 
الب���ال زغاريد الن�ض���ر واأ�ض���وات املوؤذنني وهي 
ت�ضدح: اهلل اأكرب، اهلل اأكرب، واأجرا�س الكنائ�س 
وه���ي ت���دق دق���ات الف���رح بالن�ضر. لق���د مرت 
عل���ى البال اأحد ع�ضرة �ضنة ونح���ن ن�ضتعيد تلك 
ال�ضورة اجلميلة ونتذكر الهلع الذي كان ي�ضيب 
قادة جي����س العدو وجنوده عندما يطال التفجر 

�ضياراته وخمابراته وعمالئه.
اإن هذا كله يدعونا اليوم لأن نكون اأكرث �ضراحة 
مع بع�ضن���ا يف قول كلمة احل���ق والإ�ضرار عليها 
للحوؤول دون تغلغل الأ�ضابع ال�ضهيونية بيننا من 
جدي���د. اإن اأجمل ما يف الأرز �ضموخه واأ�ضدق ما 
يف ال�ضموخ العنفوان والكرامة وعلينا اأن ل ن�ضمح 

اأبدًا لأحد لأن ينال من عنفواننا وكرامتنا.

�ملفتي �للدن
مفتي ر��شيا و�لبقاع �ل�شيخ �لدكت�ر �أحمد �للدن:
لعي���د التحرير مقدمات، وظ���روف، ونتائج، فهو مل 
ي���اأت من ف���راغ بل بعد 22 عامًا عل���ى اجتياح 1978 
و18 عام���ًا على اجتي���اح الع���ام 1982 ونحن نعي�ضه 

بع���د 11 عام���ًا على حتقق���ه ع���ام 2000 و5 �ضنوات 
عل���ى  حماولة اإ�ضرائيل النيل من نتائجه عام 2006 
وق���د ا�ضتمر �ضعبنا �ضامدًا يف اإ�ضراره على التحرير 
الكامل وعلى ا�ضتكمال ف�ضول فرحته بالنيل من هذا 

العدو ال�ضهيوين البغي�س بال تراجع ول تهاون.
نع���م، كله���ا منا�ضب���ات ع�ضناه���ا ونعي�ضه���ا ما بني 
حرب وحرب، واجتياح واجتياح، و�ضراعات تتكرر 
وتتغ���ر وتتب���دل، ولكن���ه العيد والعي���د فرحة ومن 
يعي�س فرحة التحرير يدرك اأن ل اأحد ي�ضتطيع اأن 
ينتزع من قلوب اللبناني���ني وعقولهم هذا ال�ضموخ 
وذلك العنفوان وتل���ك الزغاريد التي زينت اأيامنا 

يوم 25 اأيار من العام 2000 باألوان الفرح.
الأعياد كث���رة يف بالدنا، ولكل عيد فرحته، ولكن 
د بدم  عي���د التحرير اأزهاها واأبهاه���ا لأنه عيد عمىّ
ن باألوان الن�ضر، وارتقى فوق الذرى  ال�ضهداء، ولوىّ
مرددًا اأنا�ضيد الن�ضر واأهازيج العودة اإل الأر�س 
الت���ي اأ�ضرعت اإلينا بنف�س القوة التي اأ�ضرعنا فيها 
اإليها فكان التالقي اأهزوجة فرح ل تن�ضى، ودبكات 
العز التي تبقى يف البال طوال العمر فال تنتهي ول 
حت���زن ول تدفع اإل الإحباط ب���ل تتغنى بالتحرير 

ونغني معها للن�ضر.
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مناسبات لقاءمناسبات لقاء

يف بداية احلرب اللبنانية عام 1975 وانق�ضام 
لبنان اإل فريقني تف�ضل بينهما خطوط متا�س 
م�ضطنعة، كان م����ن الطبيعي اأن ينعك�س ذلك 
على جميع املوؤ�ض�ضات مبا فيها تلفزيون لبنان. 
وهذا ما حدا عام 1976 يف عهد الرئي�س اليا�س 
�ضركي�����س اإل ط����رح فك����رة توحي����د التلفزيون 
يف لبن����ان، وقد مت دمج ال�ضركت����ني يف موؤ�ض�ضة 
واح����دة حتت ا�ض����م �ضركة " تلفزي����ون لبنان"، 
بحي����ث توزع����ت اأ�ضهم����ه منا�ضفة ب����ني الدولة 
د  والقطاع اخلا�س، وبات له جمل�س اإدارة موحىّ
من اثني ع�ضر ع�ضوًا يعني جمل�س الوزراء �ضتة 

منهم، ويكون الرئي�س املدير العام من هوؤلء.
وق����د عنيىّ الدكتور �ضارل رزق اأول رئي�س ومدير 
عام لتلفزيون لبنان. وبات التلفزيون يبث على 
اأربعة اأقني����ة )5و 11 و 7 و 9( حيث خ�ض�ضت 
الفرن�ضي����ون  وكان  الفرن�ضي����ة  للغ����ة  الأخ����رة 
ميلك����ون نح����و ثالثني باملئة م����ن ح�ضة القطاع 

اخلا�س.
ب����ني الع����ام 1988 والعام 1996 اأج����رى تداول 
اأ�ضه����م القطاع اخلا�س بني اأك����رث من م�ضتثمر 
كان اآخره����م الرئي�س ال�ضهي����د رفيق احلريري 

الذي ا�ضرتى ح�ضة القطاع اخلا�س بالكامل.
وبع����د �ضدور قان����ون الإعالم املرئ����ي وامل�ضموع 
الرق����م 382/94 واإث����ر الرتخي�����س لع����دد من 
املحط����ات اخلا�ضة التي اأفقدته بن�ضوئها احلق 
احل�ضري املمنوح له لغاية العام 2012 بقانون 
من الدولة ي����وم نال المتياز، اإثر ذلك ا�ضرتت 
الدولة ح�ضة القطاع اخلا�س وباتت منذ العام 

1996 متلك اأ�ضهم تلفزيون لبنان بالكامل.
ومنذ ذلك احلني بات����ت املناف�ضة �ضديدة على 
����ت مداخيله  تلفزي����ون لبن����ان واإث����ر ذل����ك �ضحىّ
الإعالنية اإل احل����دود الدنيا، فتعر�س للكثر 
من املعاناة، اإل اأن مت اإقفاله يف اآخر �ضباط من 
العام 2001 و�ض����رف جميع م�ضتخدميه الذين 
فاقوا اخلم�ضمئ����ة واخلم�ضني م�ضتخدمًا بقرار 
من جمل�س الوزراء، عل����ى اأن يعاد تنظيمه من 
جديد خالل ثالثة ا�ضهر،  وو�ضع حد للخ�ضائر 
الت����ي منيىّ به����ا من ج����راء الظ����روف ال�ضعبة 
للدولة وقلة املوارد الإعالنية التي توزعت على 
نحو ثماين حمطات بدل اأن ينفرد بها تلفزيون 
لبنان مبوجب احلق احل�ضري املعطى له حتى 

العام 2012.
مل تك����ن ف����رتة الأ�ضه����ر الثالثة كافي����ة لإعادة 
تنظي����م تلفزي����ون لبنان كم����ا كان يج����ب وكما 

فاأعي����د  التلفزيوني����ة،  املهن����ة  اأ�ض����ول  تق�ض����ي 
فتح����ه عل����ى عج����ل يف الذك����رى الأول لعي����د 
املقاوم����ة والتحرير يف 25 اأيار 2001 وكان من 
الطبيع����ي اأن مت ال�ضتعان����ة باأ�ضح����اب اخلربة 
من امل�ضتخدم����ني ال�ضابقني يف تلفزيون لبنان، 
و�ضرفت له موازنة �ضئيلة جدًا من قبل الدولة 
وع����دد �ضئيل جدًا جدًا من امل�ضتخدمني، ومنذ 
ذلك احلني يحاول تلفزيون لبنان النهو�س من 
ت له اأكرث  جديد يف ظل ظروف �ضعبة وقد اأعدىّ
م����ن خطة نهو�����س، وكان اآخره����ا اخلطة التي 
و�ضعها وزي����ر الإعالم الدكتور طارق مرتي يف 
اأوائل الع����ام 2009 لعر�ضها على مقام جمل�س 
ال����وزراء ملناق�ضته����ا واإقراره����ا يف اأول فر�ض����ة 

ممكنة.

ح��ر �شريح بالعيد �لـ25
موؤخ����رًا، احتف����ل تلفزي����ون لبنان بعي����ده ال�52 
واإميان����ًا من����ا باأهمي����ة ه����ذا التلفزي����ون، وم����ا 
ي�ضكل����ه من ذكريات جميلة لدينا ول �ضيما اأننا 
ترعرعن����ا ون�ضاأنا على �ضا�ضته، اأردنا اأن ن�ضلط 
ال�ض����وء على واقعه الي����وم وخططه امل�ضتقبلية. 
فما كان منا اإل اأن التقينا مدير اأخبار تلفزيون 
لبنان الأ�ضتاذ �ضائب دياب الذي يحاول جاهدًا 
بكل ما اأوتي من قوة اأن ي�ضمد ويتحمل ويواجه 
ال�ضعوب����ات ليبقى هذا التلفزي����ون �ضامدًا يف 

وجه الرياح التي جتتاحه.
ا�ضتقبلن����ا يف مكتبه يف مبنى تل����ة اخلياط بكل 
ترح����اب وحمبة كعادت����ه يف ا�ضتقب����ال زمالئه 
و�ضيوفه، فتحدث اإلينا من القلب اإل القلب عن 
هموم و�ضجون تلفزيون لبنان وجرحه ال�ضديد 
عل����ى اأهمية تقدم وتطور هذا التلفزيون، فكان 
حوارًا مطوًل م�ضهبًا بال�ضدق والعفوية، نورده 

كالآتي:

بهـــا  تتوجـــه  التـــي  الكلمـــة  هـــي  • مـــا 

ملنا�صبة العيد ال 52 لتلفزيون لبنان؟
" اأحب اأن اأتوجه اإل تلفزيون لبنان بكلمتني. 
الأول ه����ي للعاملني معن����ا يف مديرية الأخبار 
والربام����ج ال�ضيا�ضي����ة خ�ضو�ض����ًا والتلفزي����ون 
عطاءاته����م  عل����ى  لن�ضكره����م  عموم����ًا،  ككل 
وجهوده����م اأم����ا الكلم����ة الثاني����ة فاأتوج����ه بها 
للمراج����ع امل�ضوؤول����ة يف الدول����ة ب����اأن تلفزي����ون 
لبن����ان حاجة وطنية واأداة توحيد للبلد كله مثل 
اجلي�����س، مث����ل م�ضرف لبن����ان، مث����ل ال�ضركة 
الوطنية للطران. فتلفزي����ون لبنان اأي�ضًا اأداة 
توحي����د يف زم����ن اأ�ضبح����ت فيه الكلم����ة م�ضتتة 
واأ�ضبح����ت الكلم����ة في����ه ن�ضف كلم����ة يف بع�س 
و�ضائل الإعالم، اأما عندنا فالكلمة هي الكلمة 
واملو�ضوعية وال�ض����دق والعمل من اأجل لبنان، 

كل لبنان".

�أعمل بكل م��ش�عية ولكل لبنان
اأخبار  ت�صّلمـــت من�صب مديـــر  • متـــى 

تلفزيون لبنان؟
يف احلقيق����ة، هناك ق�ضة �ضغ����رة تدور حول 
ه����ذا املو�ض����وع، عندما كنت مدي����رًا ملكتب ال�" 
BBC" يف لبن����ان ملدة 7 �ضنوات حيث انتقلت 
بعده����ا لتلفزي����ون امل�ضتقب����ل واإذاع����ة ال�ض����رق 
لفرتة كمدير اأخبار. و�ضادف واأن كانت هناك 
م�ضكلة بني الرئي�س اليا�����س الهراوي والرئي�س 
رفي����ق احلري����ري رحمه اهلل حول م����ن �ضيكون 
مدير اأخبار تلفزيون لبنان. كان هناك �ضكوى 
من قب����ل الرئي�س الهراوي اأن تلفزيون لبنان ل 
يهتم به بال�ضكل الالزم فات�ضلت بي م�ضت�ضارة 
الرئي�س الهراوي زميلتنا مي كحالة وقالت يل اأن 
الرئي�س يريد اأن يقابلني فذهبت اإليه وحتدثنا 
وطلب من����ي اأن اأك����ون مديرًا لأخب����ار تلفزيون 
لبنان. ثم حتدث معي الرئي�س رفيق احلريري 
بهذا ال�ضاأن فاأتي����ت اإل تلفزيون لبنان وتركت 
وبعد ذلك  العام 1996.  نهاية  "امل�ضتقبل" يف 
غادرت تلفزيون لبن����ان يف مطلع عهد الرئي�س 
اإميل حلود ب�ضبب خالف����ات ح�ضلت معه علمًا 
اأن����ه عندما كان قائ����دًا للجي�س كن����ا على وفاق 
. فاأ�ضبح ي�ضايقني  ، نحن مل نغرىّ تام، هو غرىّ
بطلبات حمددة �ض����د الرئي�س رفيق احلريري 
يومه����ا غ����ادرت التلفزي����ون ملدة �ضن����ة وع�ضرة 
اأ�ضهر ثم ع����دت اإل موقعي بعد انتخابات عام 
2000 وا�ضتمريت حتى العام 2003، بعد ذلك 
حدث����ت م�ضكلة مع وزير الإعالم اآنذاك مي�ضال 

�صائب دياب متحدثاً يف العيد الـ52 لـ تلفزيون لبنان:

نحن �لأو�ئل عربيًا و�آ�شي�يًا و�شا�شتنا لكل لبنان 
ولي�س لفئة معينة.. وقريبًا م�ع�دون برفع "�مليز�نية"

ح��ر: �شمار �لرتك
تلفزيونيـــة  حمطـــة  اأول  اأن�صئـــت 
"�صركـــة  با�صـــم  عـــام 1959  لبنـــان  يف 
التلفزيون اللبنانية" يف املبنى القائم 
بـــريوت،  يف  اخليـــاط  تلـــة  يف  اليـــوم 
وقـــد و�صـــع حجـــر االأ�صا�ـــس لـــه عـــام 
اللبنانيـــة  1957 رئي�ـــس اجلمهوريـــة 
كميـــل  املرحـــوم  احلـــن  ذلـــك  يف 
�صمعـــون يف ح�صـــور رئي�ـــس احلكومة 
واجلـــرال  ال�صلـــح  �صامـــي  املرحـــوم 
�صليمـــان نوفل اأول رئي�ـــس مدير عام 
ال�صركـــة  وكانـــت  لبنـــان.  لتلفزيـــون 
مملوكة اأ�صهمها بالكامل من القطاع 
اخلا�ـــس، مع جهـــات فرن�صية و�صركة 
�صوفـــريات �صمن دفـــرت �صروط يتيح 
للدولة اللبنانية االإ�صراف فقط على 

االأخبار والربامج ال�صيا�صية.
ويف العـــام 1961 اأن�صـــاأت �صركـــة ثانية 
مـــن قبـــل القطـــاع اخلا�ـــس اأي�صاً مع 
املوا�صفـــات  وبنف�ـــس  اإنكليـــز  �صـــركاء 
لبنـــان  تلفزيـــون  "�صركـــة  با�صـــم 

وامل�صرق" ومقرها احلازمية.
�صركتـــن  تاأ�صي�ـــس  �صـــكل  وقـــد 
تلفزيونيتـــن يف لبنان حركة نا�صطة 
يف االإعـــالم املرئي وامل�صمـــوع، وعك�س 
االإعالمـــي  الن�صـــاط  علـــى  نف�صـــه 
وامل�صرحـــي  والفنـــي  والثقـــايف 
وال�صيا�صـــي واالجتماعـــي والرتبـــوي 
والتعليمي اأي�صاً، من خالل املناف�صة 
الربامـــج  تقـــدمي  علـــى  امل�صروعـــة 
واحلـــوارات وغري ذلك مـــن الن�صاط 

االإعالمي.
صائب دياب: أنا متفائل بمستقبل تلفزيون لبنان
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الن�ضرة بالطق�����س اإذا كان الطق�س هو احلدث 
الأب����رز، بداأنا اأي�ضًا بالباكتري����ا الأملانية مثاًل 
يف اأول الن�ض����رة و�ضحي����ح اأن����ه اإذا كان لرئي�س 
اجلمهوري����ة اأي�ضًا موقفًا ما نبداأ به، اأم لرئي�س 
احلكومة عل����ى ال�ضواء.  بالإ�ضاف����ة اإل اأنه اإن 
كان هن����اك اأي ح����دث اأمني يف البل����د نبداأ به، 
فل����م يعد التلفزيون ر�ضميًا ب����ل اأ�ضبح تلفزيونًا 
عامًا وتوجهاتنا ه����ي توجهات الدولة اللبنانية 

لأن الدولة هي عبارة عن م�ضوؤولني و�ضعب.

هناك كفاء�ت جيدة
اأنك  اأم  • هـــل الكـــوادر الب�صرية كافية 

بحاجة للمزيد من الكوادر الب�صرية؟
العدد املوج����ود حاليًا يف تلفوي����ن لبنان يقارب 
ال 220 واأعتق����د اأن 220 هو عدد كاٍف. هناك 
تلفزيونات اأخرى لديها 800 اأو 900 �ضخ�س اأو 
حتى 1000 �ضخ�س. نحن لدينا 220 معظمهم 
����اء. نري����د اأن ن�ضل اإل خط����ة، الغر كفوء  اأكفىّ

�ضيخ����رج من ه����ذا العم����ل والكف����وء �ضي�ضتمر، 
ونح����ن بحاجة للب����دء بخطة جدي����دة للنهو�س 

من جديد".

ت�صتعيـــدوا  اأن  املمكـــن  مـــن  هـــل   •
يف  كانـــوا  الذيـــن  الكبـــار  باملذيعـــن 

تلفزيون لبنان؟
يف ما يتعلق بهذا املو�ضوع، هناك راأيان: الأول 
اأن املذيعة اأو مقدمة الربامج ل بد من اأن تكون 
�ضبي����ة �ضغرة يف ال�ضن واملقدم اأو املذيع يجب 
اأن يك����ون �ضاب����ًا �ضغرًا يف ال�ض����ن. فقد تعودنا 
اأن تط����ل علينا املذيعة ال�ضاب����ة اجلميلة وكلهن 
بنَت ي�ضبهن بع�ضهن اليوم. اأما املدر�ضة الثانية 
تقول اأن هذا غ����ر �ضحيح، ممكن لرجل كبر 
يف ال�ض����ن اأن يعط����ي م�ضداقي����ة للخ����رب اأك����رث 
ونح����ن نرى جمي����ل ع����ازار يف "اجلزيرة"، هو 
كب����ر يف العم����ر لكنه يعط����ي م�ضداقية للخرب 
ال����ذي يذيعه. كم����ا اأن كل برنامج له ال�ضخ�س 

املنا�ضب، ففي برنامج ما رمبا تاأتي ب�ضبية تبلغ 
20 �ضنة من العمر لتقوم به ويف برنامج اآخر ى 
ت�ضتطيعني �ضوى اأن تاأتي بامراأة رمبا كبرة يف 

ال�ضن، لكنها ت�ضفي م�ضداقية للخرب".

تلفزي�ن لبنان جلميع �لفئات
اأن  تود  التـــي  الكلمة  مـــا  • يف اخلتـــام، 
تقولهـــا مل�صاهدي تلفزيون لبنان؟ وهل 
هنـــاك مـــن �صـــيء حتـــب اأن ت�صيفه ومل 

نتطرق اإليه؟
����ه كلم����ة مل�ضاه����دي تلفزيون  اأن����ا اأري����د اأن اأوجىّ
لبنان لأوؤك����د اأن �ضعارنا يف مديرية الأخبار هو 
اأن تلفزي����ون لبن����ان لكل لبنان ولي�����س تلفزيونًا 
لفئ����ة من لبنان، بل لكل لبن����ان من اأق�ضاه اإل 
اأق�ضاه. ويف اخلتام اأي�ضًا اأوجه حتياتي لأهايل  
�ضي����دا واجلنوب ع����رب جملتكم جمل����ة �ضيدا، 
واأمتن����ى كل اخل����ر لأهلنا يف �ضي����دا واجلنوب 

ويف كل لبنان.

�ضماحة وذل����ك اأي�ضًا لأهداف مهنية و�ضيا�ضية 
فعدت وا�ضتاأنفت عملي بعد �ضنتني يف تلفزيون 
لبن����ان. اأنا ل اأخط����ئ، ورمبا ه����ذه احلادثة اأو 
هات����ني احلادثتني تظه����ران اأنني مل اأخطئ مع 
����اء لكنن����ي كن����ت اأعمل بكل  اأن كل اإن�ض����ان خطىّ
مو�ضوعي����ة يف تلفزي����ون لبن����ان ل����كل لبنان، ل 
لطائف����ة، ل ملذهب ول حل����زب ول لأحد، فهذا 
التلفزيون ميثل كل لبن����ان. فاأنِت ل ت�ضتطيعني 
اأن تكوين مدي����رة اأخبار تلفزي����ون لبنان واأنت 
تنتمني اإل حزب اأو فئة لأنك حينها ت�ضتطيعني 
اأن تذهبي اإل تلفزيون اآخر فاليوم كل فئة وكل 

حزب لديه تلفزيونه اخلا�س.
- اأما عندما يقت�ضي ال�ضخ�س اأن يكون مديرًا 
لأخب����ار تلفزي����ون لبن����ان، علي����ه اأن يعم����ل بكل 
مو�ضوعي����ة ول����كل لبنان وه����ذا م����ا ترينه على 
ن�ضراتن����ا الإخبارية وحت����ى براجمنا ال�ضيا�ضية 

ت�ضت�ضيف اأ�ضخا�ضًا من كل لبنان"

تلفزي�ن لبنان �لأول عربيًا و�آ�شي�يًا
اأن تلفزيـــون لبنان كان  • مـــن املعلـــوم 
الرائـــد يف املا�صـــي اأما اليـــوم فقد يقول 
يعـــد  مل  لبنـــان  تلفزيـــون  اأن  البع�ـــس 
بـــارزاً فقـــد وّلـــت اأيـــام "اأبـــو ملحـــم".. 
مـــا قولـــك؟ وبالتـــايل مـــا هـــي االأ�صباب 
اأو امل�صـــاكل التـــي تعيـــق تطـــور تلفزيون 

لبنان اأكرث فاأكرث؟
وهو  واآ�ضيويًا  عربيًا  الأول  هو  لبنان  "تلفزيون 
الأول حت����ى بالن�ضب����ة لبع�س ال����دول الأوروبية، 
اأي اأن تلفزي����ون لبنان �ضب����ق التلفزيون الإملاين 
مث����اًل، ف����اأول ب����ث ل����ه كان ع����ام 1959. خالل 
ج العديد من العدي����د من النا�س  52 �ضن����ة خ����رىّ
كبار العاملني يف و�ضائل الإعالم والتلفزيونات 
وكب����ار  لبن����ان  تلفزي����ون  يف  كان����وا  الأخ����رى 
املخرج����ني اأي�ضًا فتلفزي����ون لبنان كان مدر�ضة 
ج����ت اأ�ضخا�ضًا كرث م����ا ح�ضل اأن  علىّم����ت وخرىّ
هن����اك موؤامرة غ����ر مق�ضودة م����ن قبل بع�س 
املراج����ع والقيادات يف لبنان، فق����ام كل واحد 
منه����م ب�ضنع تلفزيونه اخلا�����س، وبالتايل من 
لديه تلفزيونه اخلا�س لن يدعم تلفزيون لبنان 
و�ضيهت����م ويدع����م تلفزيونه. لذا ف����اإن تلفزيون 
لبن����ان ممتاز اإخب����ارًا ويف ما يتعل����ق بالربامج 
ال�ضيا�ضي����ة اإل اأن نح����ن نعلم الربام����ج العادية 
ال�ضخمة تتطلب اأم����واًل، بال�ضتطالعات التي 
حت�ض����ل، اأن اللبنانيني يتابعون اأخبار تلفزيون 

لبن����ان وبراجم����ه ال�ضيا�ضي����ة وبع�����س الربامج 
املنوع����ة لكن هم غر مكتف����ني فهم يطلبون اأن 
يك����ون لتلفزيون لبن����ان برامج كم����ا يف ال�ضابق 
ج من  مث����ل "ا�ضتدي����و الف����ن" مث����اًل الذي خ����رىّ
عندن����ا والآخرين يقلىّدونه الي����وم بينما نحن ل 

ن�ضتطيع اأن نقدم "�ضتديو الفن".
وذل����ك لي�����س لع����دم وج����ود الكف����اءة ب����ل لعدم 
وج����ود امل����ال. فاأق����ل تلفزيون خا�����س ي�ضرف 
ح����وايل ملي����ون ون�ض����ف دولر �ضهري����ًا بينم����ا 
ميزانية تلفزيون لبنان ل تكفي لربنامج واحد 
فميزانيت����ه اليوم 330 األف دولر. هوؤلء عبارة 
عن رواتب ومازوت و�ضيانة، اأنت ل ت�ضتطيعني 
�ضنع برامج بهذا املبلغ، ول �ضيما اأن الربنامج 
الواح����د يكلف اأحيان����ًا 600 اأو 700 األف دولر. 
ه����ذه املراج����ع امل�ضوؤول����ة يج����ب اأن تع����ي ذلك، 
اإن كن����ا نري����د اأن ن�ضتعيد جمدن����ا علينا القيام 

بربام����ج غ����ر الأخب����ار. بداأن����ا باإع����ادة اإنتاج 
الدرام����ا، فهناك اليوم 3 برام����ج درامية ُيعمل 
عليه����ا يف ا�ضتديوهاتن����ا يف احلازمي����ة ونح����ن 
موع����ودون برفع امليزاني����ة يف املوازنة اجلديدة 
الت����ي مل تق����ر بعد يف جمل�����س الن����واب على اأن 
ت�ضب����ح ميزانيتنا 13 مليار لرة ما يعادل 600 

األف دولر واأكرث قلياًل تقريبًا.
وه����ذا املبل����غ اأي�ض����ًا ل يكف����ي. لذل����ك اأطال����ب 
املراج����ع واأ�ضدد اأنه����م اإذا كانوا يريدون وحدة 
لبنان عليه����م البدء يف تلفزي����ون لبنان لرجع 
وي�ضتعي����د دوره عل����ى م�ضت����وى البل����د كل����ه وهو 
بقدرات ال�ضباب املوجودين فيه قادر على لعب 

هذا الدور ولكن الدعم اأوًل واأخرًا".

�لروؤ�شاء جميعهم مهتم�ن بالتلفزي�ن
امل�صوؤولن،  • من خالل عالقاتك مع 
وات�صاالتـــك مع الفعاليـــات، كيف يكون 

التن�صيق؟ هل هناك وعود..؟

"رئي�����س اجلمهوري����ة العماد مي�ض����ال �ضليمان 
مهت����م جدًا بو�ضع تلفزي����ون لبنان و�ضمعنا منه 
اأنه يعت����رب تلفزيون لبن����ان الأ�ضا�س يف الدولة، 
واأن����ه رك����ن م����ن اأركان الدول����ة اللبنانية، وعد 

بتقدمي الدعم لكن رمبا الظروف ل ت�ضمح.
كذل����ك �ضمعن����ا م����ن كل املراجع، م����ن الرئي�س 
�ضع����د احلريري اأن����ه اإذا كان هن����اك من خطة 
يدعمه����ا  اأن  م�ضتع����د  فه����و  لبن����ان  لتلفزي����ون 
و�ضمعن����ا م����ن الرئي�س نبي����ه ب����ري اأن تلفزيون 
لبنان اأولوية وتلفزيون لبن����ان لعب دورًا وطنيًا 
على م�ضتوى لبنان كله، وعلى م�ضتوى التحرير 
واجلن����وب واملقاومة والآن نحن نلعب دورًا على 
م�ضت����وى الدخل، حتى الرئي�����س ميقاتي �ضمعنا 
ل احلكومة، وبع����د اأن تكلف  من����ه قبل اأن ي�ض����كىّ
به����ا اأنه بالن�ضب����ة له تلفزيونه لبن����ان اأولوية يف 
العم����ل. تلفزيون لبنان يلزمه اأمرين: الأول هو 
التخطي����ط بانطالقه جديدة والثاين هو دعمه 
بامل����ال. فالعق����ل واملال هم����ا الل����ذان ي�ضنعان 

التلفزيون".

�لكلمة �ل���شحة تبني وتعمر
براأيـــك اأن الوعـــود والت�صاريـــح  • هـــل 

تكفي؟
طبع����ًا التنفيذ على الأر�س هو الأ�ضا�س فقد اآن 
الأوان اأن يلتفت����وا اإل تلفزيون لبنان اإن اأرادوا 
م�ضلحة البلد فتلفزيون لبنان قادر على العمل 
من اأجل البلد كله. "ل اإله اإل اهلل"، نحن ن�ضنع 
هذه اجلملة بينما غرن����ا ي�ضع "ل اإله" فقط. 
البلد يخرب وجزء كبر من اخلراب ال�ضيا�ضي 
احلا�ض����ل يف البل����د �ضبب����ه و�ضائ����ل الإع����الم، 
والتعاطي مع ال�ض����اأن على اأ�ضا�س ن�ضف كلمة. 
الن�ضف كلمة تخرب اأما الكلمة الكاملة فهي ل 

ر". تخرب، تكون وا�ضحة فتبني وتعمىّ

• البع�س متخوف من اإقفال تلفزيون 
لبنان، هل اأنت متفائل اأم مت�صائم؟

اأن����ا متفائ����ل مب�ضتقبل تلفزي����ون لبنان. وجتدر 
الإ�ض����ارة اأنن����ا ا�ضتطعن����ا اأن نح����ول تلفزي����ون 
لبنان م����ن تلفزيون ر�ضم����ي اإل تلفزيون عام. 
يف  ع.  وودىّ ا�ضتقب����ل  كان  الر�ضم����ي  التلفزي����ون 
عمل����ي لي�س لدي تلفزي����ون ر�ضمي، لأنني اأحلق 
باحلدث واأب����داأ بالأهم ثم امله����م وهكذا لآخر 
الن�ض����رة. رمب����ا اأب����داأ الن�ضرة باليم����ن اإذا كان 
هن����اك م����ن تط����ورات هن����اك، اأو رمب����ا نب����داأ 

مناسبات لقاءمناسبات لقاء

تلفزيون لبنان 
هو األول عربيًا 

وآسيويًا وهو األول حتى 
بالنسبة لبعض الدول 

األوروبية
الكفاءات موجودة لكن ينقصنا الدعم املادي
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حتقيق: �شمار �لرتك
القطـــاع ال�صياحـــي يف لبنان معر�س لالنهيـــار ب�صبب االأزمة احلكومية امل�صت�صرية يف البلد، وبالتـــايل انعدام الثقة نتيجة عدم 
اال�صتقرار ال�صيا�صي واالأمني. االأمر الذي بات ال يطمئن العديد من ال�صياح الذين كانوا قد اعتادوا مت�صية عطلتهم ال�صيفية 

يف ربوع لبنان.
هذا الواقع انعك�س ب�صكل �صلبي يف خمتلف القطاعات ال�صياحية التي اأقفل بع�س منها اأبوابه ب�صبب عدم قدرته على ال�صمود 
وحتمـــل املزيـــد مـــن اخل�صائر بينمـــا البع�س االآخر ما زال يحـــاول اأن يواجه هذا الواقع بكثري من التحـــدي فاإميانه باأن لبنان 
�صيبقى وي�صتمر بالرغم من كل هذه االأزمات التي يتخبط بها حالياً الأنه كطائر الفينيق الذي ينه�س دوما من بن الرماد.

انطالقاً من هذا الواقع، كان لنا لقاءات مع بع�س امل�صوؤولن القيمن على هذا القطاع، نوردها كاالآتي:

�لقطاع �ل�شياحي ينتظر ت�شكيل �حلك�مة على نار 
لإنقاذ ما ميكن �إنقاذه من م��شم �ل�شطياف

تحقيقتحقيق

إقبال سياحي خجول

نقيب أصحاب املطاعم بول عريس نقيب أصحاب الفنادق بيار األشقر

اكرث منه الطلب الداخلي. ويف ظل هذا الو�ضع فاإن 
الطلب الداخلي ل يفي بالعر�س املوجود.

وما يوؤ�ض���ف اأن هناك العديد من ه���ذه املوؤ�ض�ضات 
الت���ي اأقفلت اأبوابها، منها 20 موؤ�ض�ضة يف اجلميزة 
10 منها اأقفلت اأبوابها متامًا بينما ال�10 الآخرين 
حول���وا ه���ذه املوؤ�ض�ضات لجتاهات اأخ���رى. كذلك 
يف منطق���ة اأنطليا�س هن���اك 10 موؤ�ض�ضات اأقفلت 
اأبوابها متام���ًا علمًا اأن هذه املنطق���ة �ضهدت منوًا 

ممتازًا على ال�ضعيد ال�ضياحي.
لذل���ك ناأم���ل اأن يت���م ت�ضكي���ل احلكوم���ة يف اأقرب 
وقت كي نعطي الثقة لل�ضي���اح اللبنانيني والأجانب 
ونوؤك���د لهم اأننا ننعم بال�ضتقرار كي ياأتوا وملوؤهم 
الطماأنين���ة واإل ف���اإن ال�ضناع���ة ال�ضياحي���ة �ضتمر 

مبرحلة عاطلة جدًا".

دقدوق
اأم���ا اأو�ضاع مكاتب تاأجر ال�ضي���ارات فحالها لي�س 
اأف�ضل بكثر تبعًا ملا يورده نقيبها حممد دقدوق 
ال���ذي اأكد ب���دوره اأن اخل�ضارة الت���ي اأملىّت مبكاتب 
تاأجر ال�ضيارات ل تقل �ض���ررًا عن اخل�ضارة التي 
اأملىّت بالقطاع ال�ضياح���ي عمومًا، يقول: "اإن الواقع 
ال���ذي و�ضلنا اإلي���ه نتيجة عدم ال�ضتق���رار الأمني 
اأدى اإل تراجع ال�ضياحة ب�ضكل كبر، وبالتايل اإل 
غي���اب 80% من ال�ضياح مما ت�ضبب بخ�ضائر كبرة 
ت اإل اإقفال ما يقارب ال�21 مكتبًا. يف قطاعنا اأدىّ

وكم���ا تعلم���ني غالبي���ة مكات���ب تاأج���ر ال�ضيارات 
ت�ض���رتي بالتق�ضي���ط عل���ى اأن تدف���ع الأق�ضاط من 
الرب���ح الذي تنتجه من خالل حرك���ة الزبائن. يف 
ال�ضن���وات املا�ضية �ضهدنا حركة ل مثي���ل لها، اأما 
الي���وم فاخل�ضائر غر طبيعي���ة، ول �ضيما اأنه متت 
�ضرق���ة العديد م���ن �ضي���ارات التاأج���ر وامل�ضحك 
املبك���ي اأنه بالرغم من ذلك م���ا زال يتوجب علينا 
دف���ع "امليكاني���ك" له���ذه ال�ضي���ارات اأي اأن���ه فوق 

م�ضيبتنا م�ضيبة!.
كذل���ك هن���اك العدي���د م���ن املرا�ضي���م والقوانني 
املتعلقة بعم���ل تاأجر ال�ضي���ارات والتي حتتاج اإل 
متابع���ة وتفعي���ل لك���ن الأم���ور مقي���دة نتيجة عدم 
ت�ضكي���ل احلكوم���ة، لذلك كل ما نتمن���اه اأن تت�ضكل 
احلكوم���ة يف اأقرب فر�ضة كي تنظ���ر يف اأو�ضاعنا 

ول ن�ضطر لإقفال ما تبقى من مكاتبنا".
اأم���ا بالن�ضبة ملكاتب ال�ضياح���ة واملحالت التجارية 
فحاله���ا اأي�ضًا ل ير�ض���ي على الإط���الق لأن ن�ضبة 
الإقبال عليه���ا ت�ضاءلت ب�ضكل كب���ر نتيجة خوف 
النا����س عما يخبئه الغ���د يف طياته فه���م يف�ضلون 
"اإبقاء القر�س الأبي�س ليومهم الأ�ضود" خ�ضو�ضًا 
واأن م���ا يجري يف منطقة ال�ضرق الأو�ضط عمومًا ل 
يطمئن نهائيًا، هذا عدا عن الو�ضع الداخلي الذي 

نتخبط به.
فلناأم���ل اأن تت�ض���كل احلكوم���ة يف القري���ب العاجل 

لتتمكن من اإنقاذ ما ميكن اإنقاذه.

�لأ�شقر
نقيب �أ�شحــاب �لفنادق بيان �لأ�شقر اأكد اأن 
الو�ض���ع العام يف منطقة ال�ضرق الأو�ضط يوؤثر على 
القطاع ال�ضياحي، اإ�ضافة اإل ذلك فاإن عدم وجود 
احلكومة ي���دل على اإنع���دام الإ�ضتق���رار يف البلد، 
يق���ول: " اإن ع���دم الإ�ضتقرار ال�ضيا�ض���ي يف لبنان 
يخي���ف من تطور الأزمة ال�ضيا�ضية اإل اأزمة اأمنية 
وبالت���ايل هذا الهاج�س ل ي�ضجع ال�ضائح العربي اأو 
الأجنبي وحتى املغرتب اللبناين للمجيء اإل لبنان 
ومنطقة ال�ض���رق الأو�ضط عام���ة خ�ضو�ضًا عندما 
ي�ضاه���د امل�ض���اكل التي حت�ضل يف تون����س، الأردن، 
م�ضر،.... الأمر ال���ذي انعك�س �ضلبًا على املنطقة 
ككل. لكن بالرغم م���ن ذلك، نحن ما زلنا نراهن 
عل���ى اإخوانن���ا الع���رب وخا�ضة اخلليجي���ني منهم 
ول�ضيما" اأن الأعور بني العميان ملك" لهذا ال�ضب 
بداأنا نلحظ حت�ضنا تدريجي���ًا منذ 20 يومًا تقريبًا 
لأنهم ب���داأوا يتلم�ضوا اأن الو�ض���ع يف لبنان اإل حد 
ما م�ضتق���ر ول �ضيما اأنه ما ي���زال الأف�ضل كوجهة 
�ضياحية اإمنا هناك تخ���وف. كما اأن الفر�ضة التي 
كان باإمكاننا اأن ن�ضتفيد منها كانت تتمثل بت�ضكيل 
احلكومة اإل اأن ه���ذه امل�ضاألة مل تتحقق مع الأ�ضف 

علما اأنها كانت �ضتعطي الكثر من الطماأنينة".
وبالن�ضبة لعدد ال�ضياح مقارنة بال�ضنوات املا�ضية، 
يقول: " خالل اأول �ضهري���ن من بداية ال�ضنة وبعد 
اأن �ضقط���ت احلكوم���ة كان هناك تراجع���ا بن�ضبة 

50% حالي���ًا الرتاج���ع بات يقارب ال���� 25% مقارنة 
م���ع ال�ضنوات املا�ضي���ة لكن امله���م اأن يبقى هناك 
اإيجابي���ة يف اخلط���اب ال�ضيا�ض���ي واأن نتمك���ن من 
ت�ضكي���ل حكومة يف مدة ل تتج���اوز ال�ضهر لأن هذا 
�ضيمكنن���ا اأن ننع���م مبو�ضم ا�ضطي���اف مقبول واإن 
كان هذا املو�ضم ل يتعد ال�ضهر تقريبًا نظرًا لقدوم 
�ضه���ر رم�ضان املب���ارك وبدء املو�ض���م الدرا�ضي يف 
منت�ضف اأيلول مم���ا يوفر لنا ما يقارب ال� 45 يوم 

ا�ضطياف". 

عري�س
نقيب �أ�شحاب �ملطاعم يف لبنان ب�ل عري�س 

حتدث عن الواقع الذي يتخبط به اأ�ضحاب املقاهي 
ب�ضبب الأزمة احلكومية القائمة، يقول: " اإن املطاعم 
التي تقدم الأ�ضماك واملاأكولت اليابانية والفرن�ضية 
واللبنانية فاإن اأهم ه���ذه املطاعم اأ�ضتطيع اأن اأوؤكد 
ل���ك اأن ن�ضب���ة اأعمالها تراجع���ت 20% اأما املطاعم 
املتبقي���ة فقد �ضجل���ت تراجعا بن�ضب���ة 50% مقارنة 
مع ال�ضن���ة املا�ضية. فاإن بقيت الأو�ض���اع ال�ضياحية 
عل���ى حاله���ا ومل ن�ضتقط���ب ال�ضي���اح اأو املغرتب���ني 
اللبناني���ني فمعنى ذلك اأنن���ا �ضن�ضهد اأزمة حقيقية 
خ�ضو�ض���ًا اأنه يف ال�ضنوات الث���الث املا�ضية تاأ�ض�س 
م���ا ل يقل عن 1500 موؤ�ض�ض���ة �ضياحية جديدة وكل 
هذه املوؤ�ض�ضات كانت تراهن على الطلب اخلارجي 

بيار األشقر: هذا العام 
سيتوفر لنا 45 يوم 

اصطياف فقط ال غري

حممد محد:
40% من احلجوزات 

اختفت إن مل نقل %60

غسان بيالني:
بالرغم من أننا مؤسسة 

سياحية كربى إال أننا 
نواجه الصعوبات فكيف 

باملؤسسات الصغرية؟!

بول عريس: 20 مؤسسة 
يف اجلميزة أقفلت أبوابها 
و10 مؤسسات يف إنطلياس 
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ميـــر العام تلو العام، وعيـــد التحرير يبقى يف 
الذاكرة موؤ�صراً علـــى انت�صار االإرادة ال�صعبية 
عندمـــا يتالحم اجلي�س وال�صعب واملقاومة يف 

مواجهة العدو ال�صهيوين.

والحتفال بعي���د التحرير هذا العام اتخذ منحى اأكرث 
عمق���ًا يف تعمي���ق ه���ذه ال�ض���ورة احلية مل���ا حتقق من 

تالحم على اأر�س الواقع فتحقق من خالل النت�ضار.
هذا ما اأكدته مديرية الدرا�ضات يف وزارة الإعالم 
من خ���الل معر�س ال�ض���ور الذي تعاون���ت فيه مع 
مديرية التوجيه يف قيادة اجلي�س والأمن الداخلي 
ونقابة امل�ضورين والذي حتقق يف ق�ضر الأوني�ضكو 
وحي���ث اأك���د �لرئي�ــس �لدكت�ر �شليــم �حل�س 
اأثن���اء زيارت���ه للمعر�س اأنه �ضعيد ج���دًا مب�ضاهدة 

ه���ذه ال�ض���ور التي تذك���ره باأي���ام عزي���زة عا�ضها 
ال�ضع���ب كل���ه وجعل���ت من الذك���رى عزي���زة ويومًا 
عظيم���ًا لكل لبن���اين خمل����س مهنئًا لبن���ان بهذه 

الذكريات الغالية.
اأم���ا وزيــر �لإعــالم طــارق مرتي فاعت���رب اأن 
املعر����س ي�ضه���م يف حف���ظ ذاكرتن���ا الوطنية من 
خ���الل عد�ض���ات امل�ضوري���ن الذين التقط���وا هذه 

عيد التحرير عرب عد�صات امل�صورين عام 2000
حدث تاريخي ي�ؤرخ حلدث تاريخي

ي�ؤكد �أن ق�ة لبنان يف �أبنائه

تحقيقتحقيق

ال�ض���ور بالإ�ضافة اإل عي���ون النا�س ممن حفظوا 
م���ا راأوا ما يتحقق باأم العني يف ذلك اليوم متاأماًل 
ب���اأن يكون املعر�س بداية لعم���ل اأكرث �ضمولية يبني 
الذاك���رة الوطني���ة عل���ى مدامي���ك ثابت���ة يف وجه 
الحتالل ال�ضهيوين عرب ال�ضعب الواحد واملقاومة 
واجلي�س موؤكدًا اأن بالإمكان ا�ضتعادة هذه الوحدة 
لأن اإمكاني���ات النا�س غر حمدودة فيما اإمكانيات 
الدولة حم���دودة وبدوره ق���ال مدي���ر اإذاعة لبنان 
اإع���ادة  املعر����س  اأن  ابراهيـــم  حممـــد  االأ�صتـــاذ 
بالذاك���رة اإل ي���وم اندحار الع���دو ال�ضهيوين عن 
لبنان بفعل تاآزر اجلي�س وال�ضعب واملقاومة معتربًا 
اأن اإقام���ة املعر�س ت�ضاه���م يف بناء ذاكرة املواطن 

والتاأكي���د عل���ى اأن كل �ضعب ي�ضم���م على اأن يكون 
حرًا اأبيًا �ضينت�ضر مهما كانت امل�ضاعب والعقبات 
مذك���رًا باأنه "اإذا ال�ضع���ب يومًا اأراد احلياة فال بد 
اأن ي�ضتجي���ب القدر" فال�ضعب احلي ير�ضم تاريخه 
مبداد من الدم وير�ضم م�ضتقبله مبداد من احلرب 

والثقافة واحل�ضارة.
وهناأ �لأ�شتاذ حممــد �إبر�هيم التاآزر والتعاون 
الذي حتقق لإجناز املعر�س ليبقي ذاكرة املواطن 
حافظة له���ذا النت�ضار واأ�ضبابه ومنعته متمنيًا اأن 
ي�ضاهم ال�ضعب كله بال�ض���ور التي التقطها اأفراده 
يف املعار�س املقبلة لتكون ذاكرتنا حية دائمًا جتاه 

هذا اجلزء من تاريخنا الن�ضايل الطويل.

حلــ�د  للرئي�ــس  �لرئا�شــي  �مل�شت�شــار  وق���ال 
�لإعالمي رفيــق �شالل عند �ضوؤاله عن املعر�س 
باأنه: حفظ حلدث تاريخي ل ين�ضى ع�ضناه بتفا�ضيله 
يومها وتاأتي ال�ضور اليوم لتحيي الذاكرة وجتعل ما 
ح�ضل يف اأذه���ان كل ال�ضباب فاملعر�س عمل يوؤرخ 
ملرحل���ة، فال�ضور ل تتك���رر لأن الأحداث ل تتكرر، 
ه���ي حية يف الب���ال ويف قلوبنا لكنه���ا اليوم مدعاة 
للتمييز ب���ني ال�ضديق والع���دو واحلبيب واخل�ضم 

وباأن قوة لبنان يف لبنان ولي�ضت قوته يف �ضعفه.
يبق���ى اأن نق���ول اأن املعر����س حدث تاريخ���ي يوؤرخ 
بال�ضور حلدث  تاريخ���ي يثبت باأن لبنان �ضيواجه 

كل اعتداء على �ضيادته وكرامته.
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تكريم

تقدير� من �ل�شبكة �ملدر�شية لفنه �مللتزم ق�شايا �ل�طن.. و�لبيئة
بهية احلريري: �صوت قاوم العدو مع االأبطال املقاومن جنّدد معه اإمياننا بلبنان

هدية �صيدا يف عيد التحرير تكرمي �صريك ال�صمود وديع ال�صايف

تكريم

هدية عا�صمة اجلنوب �صيدا للجنوبين يف عيد التحرير تكرمي فنان كان �صريكا يف دعم �صمودهم بفنه امللتزم ق�صايا الوطن، وابداعه 
الذي ال ين�صب، فنان لبنان الكبري وديع ال�صايف �صاحب " اهلل معك يا بيت �صامد باجلنوب " وغريها من الروائع التي �صدح �صوته 

بها للوطن واالن�صان فيه..

برعاي���ة رئي�ضة جلن���ة الرتبي���ة والثقاف���ة النيابية 
النائ���ب بهية احلري���ري كرمت ال�ضبك���ة املدر�ضية 
ل�ضيدا واجل���وار الفنان ال�ض���ايف تقديرا مل�ضرته 
الفنية ولعطائه الوطني وو�ضيته الغنائية لالأجيال 
اللبناني���ة باحلف���اظ عل���ى البيئة يف لبن���ان والتي 
ع���رب عنها يف عمل���ه الفني " و�ضيتك���م بيئتكم"..

وياأتي هذا التكرمي الذي اختارت ال�ضبكة ان يكون 
ي لبن���ان" وهو نف�ضه مطلع اغنيته  عنوانه " يا جدىّ
ع���ن البيئة..ياأتي تتويج���ا لأن�ضط���ة ال�ضبكة للعام 
الدرا�ض���ي املنته���ي والت���ي �ضكلت البيئ���ة حمورها 

الأ�ضا�ضي.
وح�ضر الحتفال ال���ذي اقيم يف قاعة ثانوية رفيق 
احلري���ري يف �ضي���دا : حماف���ظ اجلن���وب نق���ول 
بو�ضاه���ر، ممث���ل النائ���ب عل���ي ع�ض���ران نان�ضي 
ع�ض���ران، النائ���ب ال�ضاب���ق ج���ورج جن���م، ممثل 
املط���ران ايلي ح���داد الأب �ضليم���ان وهبي، ممثل 
رئي�س بلدية �ضيدا املهند�س حممد ال�ضعودي ع�ضو 
املجل����س البلدي عرب كل�س، ممثل نقابة املحررين 
نائب رئي�س النقابة والنقيب بالوكالة �ضعيد نا�ضر 
الدي���ن، ممثل نقاب���ة الفنان���ني املحرتفني ع�ضام 
احلاج �ضحادة، من�ضق عام تيار امل�ضتقبل يف جنوب 
لبن���ان الدكت���ور نا�ضر حم���ود،  قائ���د �ضرية درك 
�ضي���ددا العميد ف���ادي �ضلمان، اآم���ر ف�ضيلة درك 
�ضيدا الرائ���د �ضامي عثمان، رئي�س غرفة التجارة 
وال�ضناع���ة والزراع���ة يف �ضي���دا واجلنوب حممد 
الزع���رتي، رئي�س جمعية جتار �ضي���دا و�ضواحيها 
عل���ي ال�ضري���ف، مدير كلي���ة الع���الم والتوثيق يف 
اجلامع���ة اللبناني���ة الدكت���ور م�ضطف���ى متبويل، 
رئي����س جمعي���ة املقا�ض���د اخلري���ة ال�ضالمية يف 
�ضي���دا املهند����س ه���الل قرب�ضلي، ممث���ل قن�ضل 
لبنان يف بو�ضط���ن ابراهيم حنا و�ضام حنا، رئي�س 

حلق���ة التنمي���ة واحل���وار امي���ل ا�ضكن���در، رئي�ضة 
منطق���ة اجلن���وب الرتبوي���ة �ضمية حنين���ة، وعدد 
م���ن روؤ�ضاء بلدي���ات وخماتر وفاعلي���ات املنطقة 
الرتبوية والأهلية والجتماعية وال�ضبابية، ومدراء 

مدار�س ال�ضبكة وح�ضد من املدعوين.

ب��ب
افتتاح���ا بكلمة م���ن من�ضق عام ال�ضبك���ة املدر�ضية 
نبيل بواب الذي قال.. واأفتح �ضتارة التكرمي واأطل 
با�ض���م ال�ضبكة املدر�ضي���ة ل�ضيدا واجل���وار واألقي 
حتية امل�ضاء، م�ضاء اخلر لكم يا كل الأحبة، م�ضاء 
اخل���ر وامل���وال الودي���ع ال�ض���ايف، م�ض���اء التكرمي 
املمتل���ئ بالإح�ضا����س وامل�ضاعر النبيل���ة احلا�ضرة 
بح�ضوركم، م�ضاء الوفاء من �ضيدا، مدينة احلياة 
تعك�س �ض���ورة لبنان، م�ضاء راعي���ة املهرجان بهية 
الأرجوان، تر�ض���ل اأ�ضعة القيم م���ن مدر�ضة القيم 
ثانوي���ة ال�ضهيد رفيق احلريري، تر�ضلها على مدى 
الأب�ض���ار وت�ضج���ل عل���ى �ضفح���ات منابرها، هذه 

رجالت���ك يا وطن���ي ت�ضدح وت���روي، حكايا القلب 
لزه���ور البنف�ض���ج ل�ضمو����س ال�ضباح.. ل���ن يطول 
النتظار ملن القمر يعرب الآن ملن نفتح اأبواب القلب 
واملدينة، ملن تر����س �ضيدون ماء الزهر والأقحوان 
والبيل�ض���ان، ملن يعلو الت�ضفيق م���ن �ضيدا اإل كل 
لبن���ان، حلظات ويط���ل ال�ضايف من اأع���ايل الأرز 

وتطل العيون �ضوب من نحب ونكرم..

و�شاح �لعلم �للبناين
وم���ن عل���ى م�ضرح �ضم���خ يف خلفيت���ه جم�ضم كبر 
لقلع���ة بعلب���ك وال جانب���ه جم�ض���م لأرزة لبنان، 
وعل���ى وقع اأغنية"طلوا حبابن���ا طلوا" اأطل الفنان 
الكبر وديع ال�ضايف عل���ى املحتفني به، حيث اأدى 
الأغني���ة ال�ضه���رة مب�ضاركة تالمذة م���ن مدار�س 
ال�ضبك���ة لوح���وا بباق���ات م���ن الزه���ور ي�ضاركه���م 
اجلمه���ور وقوف���ا غن���اًء وت�ضفيق���ا، ث���م تقدم���ت 
النائ���ب احلريري لرتح���ب بالفنان الكب���ر باإ�ضم 
�ضيدا،وتقلده باإ�ضمها و�ضاح الوطن والقيم ممثال 

بو�ضاح العلم اللبناين.. 
ثم ع���زف الن�ضي���د الوطني اللبناين، ق���دم بعدها 
تالمذة مدار����س ال�ضبكة مب�ضاركة الفنان ال�ضايف 
" و�ضيتك���م  م�ضهدي���ة غنائي���ة تعبري���ة بعن���وان 
بيئتكم" وهي الأغنية التي غناها ال�ضايف وجت�ضد 
ن�ضيح���ة من اجل���د لالأحف���اد ب�ض���رورة احلفاظ 
على البيئةوه���ي من روؤية ومو�ضيق���ى: وجدي �ضيا 
وكلم���ات: �ضليم حم���ادة ويق���ول مطلعها:و�ضيتكم 
بيئتكم م���ن الولد للولد/ و�ضيتك���م بيئتكم يا اأهل 
البل���د / وانتو يا اأولدي انتو يا اأحفادي / م�ضتقبل 
نا يا جدي لبنان / �ضو  هالبلد/ يا جدي لبنان خربىّ
بدنا نعمل يا جدي، تا يبقى لبنان تا يحال لبنان / 

تنحافظ يا جدي عا بيئة لبنان وجبال لبنان.

�حلريري
بعد ذلك راف���ق التالمذة املحتفى ب���ه اإل مقاعد 
احل�ضور حيث جرى عر�س فيلم خا�س يحكي عن 
م�ضرته الفنية والوطنية مدعما باأغنياته ومقاطع 
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تكريمتكريم

م���ن اعماله امل�ضرحي���ة والفنية.. ث���م األقت راعية 
احلف���ل النائ���ب بهي���ة احلري���ري كلم���ة باملنا�ضبة 
���ه يوٌم مب���ارك.. ي���وٌم عظي���م.. عملنا  فقال���ت: اإنىّ
ل���ه �ضن���ني طويل���ة.. وذقنا م���ن اأجله م���رىّ الأيام.. 
ووقفن���ا مع اأهلن���ا يف جن���وب لبنان قلب���ًا واحدًا.. 
وي���دًا واح���دة.. وانغر�ضن���ا يف اأر�ضن���ا كاجلب���ال 
العالي���ة.. كان يربطن���ا بوطنن���ا احلبيب نعمة اهلل 
يف �ض���وت حبيبنا الكبر ودي���ع ال�ضايف.. يوم كان 
يًا، حني كان ينادي  عًا وحميىّ ينادينا م���وؤازرًا وم�ضجىّ
: اهلل مع���ك ي���ا بي���ت �ضام���د يف اجلن���وب.. كانت 
قي���ة ت�ض���دىّ و�ضالنا م���ع اأهلنا يف  حب���ال �ضوت���ه النىّ
الوط���ن ال�ضغر.. وم���ع اأهلنا يف الع���امل الكبر.. 
يومه���ا عرفنا ماذا تعني احلب���ال ال�ضوتية.. لأنىّها 
ب البعي���د.. وتلمىّ ال�ضم���ل.. وجتمع الأحباب..  تقرىّ
���ى لبنان..  يته���ا..  غنىّ وتعي���د للقيم رونقه���ا واأهمىّ
رابطًا �ضمال���ه بجنوبه.. وجبل���ه ب�ضاحله.. والأهل 
باأبنائه���م.. واجلار باجلار، ملىّنا ف���ردًا فردًا وقريًة 
قري���ة ومدينًة مدينة، ومل تكن حبال ذلك ال�ضوت 
ف عند حدود الوطن، بل بلغت اأعماق  جي تتوقىّ ال�ضىّ
نفو�ضن���ا يف كلىّ م���كان م���ن ه���ذا الع���امل.. فنادى 
اجلميع بالع���ودة اإل الوطن.. وعلىّ���م اجلميع حبىّ 

ة  الوطن.. وجع���ل من لبنان واللبنانيني بيئًة لالأخوىّ
قنا  دن���ا يف �ضوته.. وتذوىّ داقة.. توحىّ واملحبة وال�ضىّ
���ا، وديع  ت���ه ووف���اءه.. يف داخ���ل كلىّ واح���ٍد منىّ حمبىّ
ال�ض���ايف اأينم���ا كان يف لبنان اأو يف دني���ا الإنت�ضار 

القريب اأو البعيد.. 
وا�ضاف���ت: واأن ت�ضت�ضيف���ه �ضي���دا يف ه���ذا الي���وم 
الأر����س  حتري���ر  ذك���رى  ويف  الكب���ر..  الوطن���ي 
والإن�ض���ان.. ي���وم ا�ضتح���ق اللبناني���ون وطنهم بكلىّ 
م���ه لأهلنا  ع���زٍة واإب���اء، فهذا اأقل م���ا ميكن اأن نقدىّ

دوا الوح���دة الوطنية يف  يف اجلن���وب.. الذي���ن ج�ضىّ
اأبه���ى �ضورها.. يف مواجهة العدو الإ�ضرائيلي الذي 
���ر مدنن���ا.. وارتك���ب املجازر  احت���ل اأر�ضن���ا.. ودمىّ
���ه قادٌر على  بح���قىّ اأهلنا.. ففت���ك وقتل ظنًا منه باأنىّ
اقتالعنا من جذورن���ا واإرهابنا، فكان اأن اقُتِلع من 
رت مدنن���ا وقرانا.. وا�ضتعاد  اأر�ضن���ا الطيىّبة.. وُحرىّ
اجلنوب لبنانيته.. وا�ضتعاد لبنان جنوبه.. لقد كان 
احًا فتىّاكًا.. قاوم العدو مع  �ضوت وديع ال�ضايف �ضدىّ
د معه اإمياننا  الأبطال املقاومني، نلتقيه اليوم لنجدىّ

بلبنان، لبن���ان الذي اأن�ضده : لبن���ان يا قطعة �ضما، 
�ضات..  لرتتف���ع الأر�س وم���ا عليها اإل مرتب���ة املقدىّ
هك���ذا ت�ضان الأوطان.. وهكذا يك���ون الغناء.. اإنىّنا 
اأيىّها ال�ضيف الكبر جنتمع يف �ضوتك لن�ضر اأغنيًة 

ون�ضيدًا للحرية والوطنية واملحبة والأمان..
وكانت  لوحات فلوكلورية راق�ضة من تراث الفنان 
ال�ضايف قدمها تالمذة مدار�س ال�ضبكة من تدريب 
األبين���ا يقط���ني وابته���اج ال�ض���ن. وق���دم ع���دد من 
التالم���ذة باقة ورد ال املحتفى ب���ه، قبل اأن يغني 

املطرب ال�ضي���داوي ال�ضاب حمم���د عبا�س اأغنية 
ري�س".  يا  بحرية  "عندك 

كما غنى جنل الفن���ان ال�ضايف "اأنطوان" اأغنيات 
حيا بها والده مبنا�ضبة تكرميه.  

واألق���ى ال�ضايف الإبن كلمة �ضك���ر فيها باإ�ضم والده 
منظم���ي احلف���ل، وخ�ض�س بال�ضك���ر النائب بهية 
احلري���ري وال�ضبك���ة املدر�ضية واحل�ض���ور، وقال: 
ه���ذه الدار لي�ضت غريبة علين���ا ولي�س غريبا علينا 
ه���ذه املحبة وه���ذه القل���وب املفتوح���ة.. رحم اهلل 

ر وعرفنا بكم الرئي�س ال�ضهيد رفيق  الذي بنى وعمىّ
احلريري، وحفظ اهلل لنا ال�ضيدة بهية احلريري.

ث���م قدمت احلريري درعا تكرميي���ا باإ�ضم ال�ضبكة 
ال املحتف���ى ب���ه ال���ذي ادى بع�ض���ا م���ن اأغنياته 
ال�ضه���رة التي حف���رت عميقا يف ذاك���رة ووجدان 

الأجيال.

�ملحتفى به يف �شط�ر
ول���د الفنان ودي���ع ال�ضايف وا�ضم���ه احلقيقي وديع 
فرن�ضي�س، يف الأول م���ن يناير عام 1921 يف قرية 
نيحا ال�ض���وف وهو البن الث���اين يف ترتيب العائلة 
املكون���ة من ثم���اين اأولد كان وال���ده ب�ضارة يو�ضف 
جربائي���ل فرن�ضي�س، رقي���ب يف ال���درك اللبناين. 
���ن اللبناين، وعمالق  وديع ال�ضايف املطرب وامللحىّ
م���ن عمالقه الطرب يف لبنان والعامل العربي، كان 
له ال���دور الرائد برت�ضي���خ قواعد الغن���اء اللبناين 
وفنه، ويف ن�ضر الأغني���ة اللبنانية يف اأكرث من بلد. 
اأ�ضبح مدر�ضة يف الغن���اء والتلحني، لي�س يف لبنان 
���ا. واقرتن ا�ضمه  فقط، بل يف الع���امل العربي اأي�ضً
بلبنان، وبجباله التي مل يقارعها �ضوى �ضوته الذي 

ر �ضموخها وعنفوانها. �ضوىّ
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ت�صارك ووفد ن�صائي لبناين وُتّكَرم ك�صخ�صية ن�صائية عربية

و�ضلت رئي�ضة جلنة الرتبية والثقافة النيابية النائب 
بهية احلريري ال الدوحة على منت طائرة خا�ضة 
للم�ضارك���ة على راأ�س وفد ن�ضائ���ي كبر ميثل لبنان 
يف ملتق���ى قطر ال���دويل الثاين ل�ضي���دات الأعمال 
ال���ذي ت�ضت�ضيفه العا�ضمة القطري���ة والذي ينعقد 
حت���ت الرعاية الكرمي���ة ل�ضاحبة ال�ضم���و ال�ضيخة 
موزا بن���ت نا�ض���ر، رئي����س جمل����س اإدارة موؤ�ض�ضة 
قط���ر للرتبي���ة والعلوم وتنمية املجتم���ع حتت �ضعار 
"باإ�ضراك املراأة: التحديات ت�ضنع فر�ضًا" ويتخلله 

تك���رمي عدد م���ن ال�ضخ�ضيات الن�ضائي���ة القطرية 
والعربي���ة مم���ن كان له���ن اجن���ازات وعط���اءات 
ت�ضته���دف تعزي���ز دور امل���راأة ويف طليعتهن النائب 
احلري���ري. وتنظم امللتقى ال���ذي ينعقد على مدى 
يومني يف فن���دق الريتز كارلت���ون - الدوحة رابطة 
�ضي���دات الأعمال القطريات بالإ�ض���رتاك والتعاون 
مع �ضرك���ة اإنرتاأكتف بزن�س نت���ورك )IBN(، وهو 
ملتق���ى اقت�ضادي عامل���ي يجمع نخبة م���ن �ضيدات 
الأعم���ال من قطر والعامل العرب���ي والعامل ملناق�ضة 

عدد من الق�ضايا القت�ضادية والإ�ضتثمارية.
وكان يف ا�ضتقبال احلريري يف مطار الدوحة �ضفر 
لبنان يف قطر ح�ضن �ضعد وال�ضيدة عائ�ضة الفردان 
نائب رئي�س جمل����س اإدارة رابطة �ضيدات الأعمال 
القطريات ممثلة رئي�ض���ة الرابطة �ضعادة ال�ضيخة 
العن���ود بنت خليف���ة ب���ن حم���د اآل ثاين،والرئي�س 
التنفي���ذي ل�ضرك���ة اإنرتاأكتف بزن�س نت���ورك رائد 

�ضهيب.
هذا ويفتتح امللتقى عند التا�ضعة من �ضباح الثالثاء 

بكلم���ات لنائ���ب رئي�س ال���وزراء القط���ري ورئي�س 
ديوان �ضاحب ال�ضمو امر البالد الأ�ضتاذ عبد اهلل 
بن حمد العطية، وللنائ���ب بهية احلريري والأمني 
الع���ام للتخطيط التنموي والتوقع���ات القت�ضادية 
يف قطر الدكت���ور ابراهيم ابراهي���م، كما يتحدث 
كل م���ن عائ�ضة الفردان ورائد �ضهيب باإ�ضم اجلهة 
املنظمة. و�ضيك���ون للحريري عل���ى هام�س امللتقى 

لقاءات مع عدد من امل�ضوؤولني القطريني.
وتاأتي ه���ذه امل�ضاركة اللبناني���ة النوعية يف امللتقى 

عل���ى خلفية العالق���ات املميزة القائم���ة بني لبنان 
ودول���ة قط���ر، وال���دور ال���ذي بات���ت تلعب���ه امل���راأة 
اللبناني���ة يف �ضتى املجالت.حيث ي���ربز دور املراأة 
ب�ض���كل يتزاي���د يف اإنها����س املجتم���ع ويف حتقي���ق 
التنمي���ة امل�ضتدامة التي ه���ي هدف دولة قطر منذ 
�ضنوات ع���دة. وي�ضتقط���ب امللتقى اي�ض���ا م�ضاركة 
عربي���ة ودولي���ة وا�ضعة تعك�س تقدي���ر اجلهود التي 

تبذلها املراأة القطرية والإجنازات التي حتققها.
ويتناول امللتق����ى عددًا من الق�ضاي����ا القت�ضادية 

وال�ضتثماري����ة املتعلق����ة ب����دور امل����راأة يف جم����ال 
الأعم����ال وال�ضتثم����ار والتحدي����ات الت����ي تواج����ه 
يف  الأعم����ال  �ضي����دات  ودور  العامل����ي  القت�ض����اد 
الت�ضدي لهذه التحديات، ومن اأبرز املحاور التي 
يتناولها امللتقى "القي����ادة لدى الن�ضاء واملجالت 
الت����ي يتفوق����ن فيها على الرج����ال، ق�ض�س جناح 
عن �ضيدات اأعمال بارزات، دور �ضيدات الأعمال 
واأداوؤه����ن يف منطق����ة اخللي����ج ملواجه����ة الثقاف����ة 

والتقاليد".

�حلريري ت�شل �إل قطر ع�شية �إفتتاح
�مللتقى �لدول �لثاين ل�شيد�ت �لأعمال
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زارت متحف الفن اال�صالمي وال�صفارة اللبنانية وقناة اجلزيرة

عادت النائب بهية احلريري بعد ظهر الأربعاء 
ال لبن����ان عل����ى م����نت طائ����رة خا�ض����ة قادمة 
م����ن الدوحة، خمتتم����ة بذلك زي����ارة للعا�ضمة 
القطري����ة ا�ضتمرت يوم����ني �ضاركت خاللها يف 
افتت����اح "ملتق����ى قطر الدويل الث����اين ل�ضيدات 
الأعمال"، الذي نظمته رابطة �ضيدات الأعمال 
القطري����ات، بالتعاون م����ع موؤ�ض�ض����ة اإنرتاأكتف 
بزن�����س نت����ورك، يف فن����دق الريت����ز كارلتون – 
الدوحة  حتت �ضعار "باإ�ضراك املراأة: التحديات 

ت�ضن����ع فر�ض����ًا"، حيث مت تكرميه����ا يف امللتقى 
ك�ضخ�ضي����ة ن�ضائية عربية رائدة، لها اجنازات 

وعطاءات يف جمال تعزيَز دور املراأة. 
النائ����ب  زارت  الدوح����ة  مغادرته����ا  وقبي����ل 
احلريري يرافقها وف����د من موؤ�ض�ضة احلريري 
للتنمي����ة الب�ضري����ة امل�ضتدام����ة مق����ر ال�ضف����ارة 
اللبناني����ة يف الدوحة حي����ث كان يف ا�ضتقبالها 
ال�ضفر اللبن����اين ح�ضن �ضعد.. وجالت برفقته 
يف ارجاء ال�ضفارة والتقت موظفيها وعددا من 

اأفراد اجلالية اللبنانية.
ثم زارت احلريري برفقة ال�ضفر �ضعد متحف 
الفن ال�ضالمي يف الدوحة وجالت على اجنحته 
واطلعت من القيمني عليه على ما يت�ضمنه من 
حتف وخمطوطات وجم�ضمات وقطع نادرة من 

التاريخ العربي وال�ضالمي. 
ودون����ت احلري����ري يف �ضج����ل املتح����ف كلم����ة 
قال����ت فيها: لقد ت�ضرفت بزي����ارة متحف الفن 
ال�ضالم����ي وزرت اأجنحته املوجودة عن العامل 

ال�ضالم����ي منذ بدايته وهو يظهر الوجه الآخر 
واملي����زات الت����ي طبع����ت الع�ض����ور ال�ضالمي����ة 
باأبعاده����ا اجلغرافي����ة وبتنوعها الفن����ي. ولقد 
�ضع����دت كث����را بت�ضميم املعار�����س التي تعطي 
�ض����ورة حقيقية للتن����وع والتفاعل ب����ني حقبات 
املرحل����ة ال�ضالمي����ة جم�ض����دة باملخطوط����ات 
واحلرفي����ات عل����ى درج����ة عالية م����ن العر�س 
وا�ضتخدام التقنيات احلديثة يف العر�س. وانني 
اأفتخر باأن يكون يف عاملنا العربي مقاربة عاملية 

باأح����دث العرو�����س والتقنيات وه����ي معرو�ضة 
بر�ض����م الأجيال القادمة وال����زوار. وفقكم اهلل 
و�ضدد خطاكم، وحتية ال �ضاحب ال�ضمو اأمر 
الب����الد املفدى على هذه النقل����ة النوعية لقطر 

على درب العاملية.
وكانت احلريري زارت مقر  تلفزيون اجلزيرة 
يف الدوحة وجالت برفق����ة القيمني عليه داخل 
ا�ضتديوهات املحطة ول �ضيما اجلزيرة العربية 

واجلزيرة النكليزية.

والتق����ت احلريري عددا من م�ض����وؤويل املحطة 
والعالمي����ني والتقني����ني العامل����ني فيه����ا، كما 
زارت متح����ف الت����ذكارات اخلا�����س مبرا�ضلي 
مل����ا  اجلزي����رة و�ضهدائه����ا، مبدي����ة تقديره����ا 
حققته ه����ذه املحطة من انت�ضار على امل�ضتويني 
العرب����ي والعاملي مرتك����زة ال ر�ضيد كبر من 
امل�ضداقية واملو�ضوعية والأمانة ال�ضحفية يف 

نقل اخلرب وتغطية الأحداث من حولنا.

بهية �حلريري يف ختام زيارتها للدوحة:
حتية لقطر و�أمريها على هذه �لنقلة �لن�عية على درب �لعاملية
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لطبقة متو�ضطة طاحم���ة اإل العي�س الرغيد بكرامة 
اأ�ضوة ب�ضائر املجتمعات.

و�ض���دد ال�ضيد ح�ضن ها�ضم يف كلمت���ه اأنه مهما بلغت 
�ضدة اخلالف بني بع�س اللبنانيني ل ميكن اأن ن�ضمح 
بالقول اأن هناك خالف���ًا طائفيُا اأو مذهبيًا بني اأبناء 

الوطن الواحد.
ولن يكون هناك خالف �ضني �ضيعي كما يحلم البع�س 
ويرتدد يف و�ضائل الإعالم ول بني الدروز وال�ضيعة ول 
بني امل�ضلمني وامل�ضيحيني لأن لبنان موحد وخر دليل 
الخت���الط وت���زاوج العائ���الت اللبنانية م���ن بع�ضها 

البع�س رغم اختالف املذاهب والأديان.
واأن هذا الوطن ل يقوم اإل بت�ضامن جميع اأبنائه كما 

قال �ضماحة الإمام املغيب الإمام مو�ضى ال�ضدر:
لبن���ان وط���ن نهائي جلمي���ع اأبنائه لبن���ان ل يقوم اإل 

بجناحيه امل�ضيحي وامل�ضلم.

اإن الطائفي���ة يف لبنان نقمة والطوائف نعمة يجب اأن 
ن�ضتفي���د من ه���ذه النعمة املكر�ض���ة يف لبنان حلماية 

العي�س امل�ضرتك الإ�ضالمي امل�ضيحي.
و�ضبه يف �ضي���اق حديثه ال�ضيد ها�ض���م اأن لبنان اأ�ضبه 
ب�ضفين���ة اإذا غرق���ت نغ���رق فيه���ا جميع���ًا لأن عندها 
املركب عندما يغرق ل يفرق بني م�ضيحي.. اأو م�ضلم.

ويجب اأن نحافظ عل���ى الإنفتاح القائم بيننا ونحمي 
هذا النموذج املميز يف هذا ال�ضرق العظيم.

والإبتعاد اإل اأبعد مدى عن تر�ضيخ احلقد والكراهية 
يف نفو����س البع�س منا لأن���ه �ضيوؤثر �ضلبًا على الأجيال 
القادم���ة موؤك���دًا اأن املحافظ���ة عل���ى اأ�ضال���ة العي�س 
امل�ض���رتك يعني املحافظ���ة على الكي���ان اللبناين واأن 
ل ن���رتك اأيادي الغرباء اأن تعب���ث بنظامنا ال�ضيا�ضي 
والقت�ض���ادي والوطن���ي والت�ضام���ن هو عن���وان هذه 

املرحلة وكل املراحل حلماية م�ضتقبل لبنان. 

لأن املقاوم���ة لي�ض���ت مقاومة لل�ضيعة ب���ل هي مقاومة 
جلميع الطوائف والع���ربة احلقيقية اأن حترير لبنان 
واجلن���وب والبق���اع كان انت�ض���ارًا ميث���ل جميع فئات 
ال�ضعب اللبناين وانت�ضارًا للمقاومة وال�ضعب والوطن. 
فم���ن واجبنا املقد�س اأن نقوي وندعم �ضالح املقاومة 

ل اأن نعمل على نزعه بقرار اأجندة خارجية.

اأخرية. • كلمة 
�ضك����ر خا�����س لأ�ضرة جمل����ة �ضيدا عرب التاري����خ لدورها 
الوطن����ي القيم الت����ي ت�ضع����ى دائمًا اإل توحي����د �ضفوف 
جمي����ع اللبناني����ني والكلمة من خالل احل����وارات القيمة 
واملفتوحة مع كل اللبنانيني بدون اأبعاد �ضيا�ضية اأو تفرقة 

اأو متييز اأو اإنتماء اإل فريق �ضد فريق لغاية ما. 
هذا اأمر �ضروري ودائم لدعم وحدة ال�ضف اللبناين 

واملقاومة ملواجهة العدو الإ�ضرائيلي يف كل املراحل. 

والتحريـــر ماذا  املقاومـــة  عيـــد  • مبنا�صبـــة 
يقول ال�صيد ح�صن طالل ها�صم؟

اإعترب ال�ضيد ح�ضن اأن عي���د املقاومة والتحرير رمزًا 
وطني���ًا عامًا لأنه فيه حت���ررت الأر�س وحترر الوطن 
بف�ض���ل �ضواع���د املجاهدي���ن املثابري���ن واملواطن���ني 
وال�ضع���ب ال���ذي حمى املقاومة ووق���ف اإل جانبها يف 

�ضتى امليادين اإميانًا باهلل والق�ضية والوطن. 
ويج���ب اأن ل نن�ضى يف هذه املنا�ضب���ة اجلليلة اأن عيد 
املقاومة هو عيد ال�ضرف���اء والأطهار والأحرار الذين 
بذل���وا الغ���ايل والنفي����س يف �ضبي���ل حتري���ر الأر����س 
ومواجهة اأعتى عدو على �ضطح الب�ضرية والأر�س. األ 
وهو العدو الإ�ضرائيلي ومن خلفه ال�ضهيونية العاملية 
امل�ضوؤولة ع���ن كل املاآ�ضي التي اأ�ضاب���ت الأمة العربية 

والإ�ضالمية.
و�ض���دد ال�ضيد يف كلمته من خ���الل احلوار اأن الإميان 
ب���اهلل يزيل اخل���وف ويق���وي العزمية ويغم���ر القلوب 

فرحة مبالقاة اهلل واخت�ضار الطريق اإل اجلنة. 
وكم���ا هو مع���روف اأن قوة الطغاة تلتق���ي يف منهجية 
واحدة وعقيدة واحدة �ضر�ضة تختلف معنا باملبادىء 
الإ�ضالمية والأخالق لأن الدين الإ�ضالمي دين ت�ضامح 

وحمبة و�ضالم واإميان باهلل ور�ضوله واآل بيته. 
العربي���ة  ال�ضع���وب  كل  ب���ه  توؤم���ن  مطل���ق  اإمي���ان 

والإ�ضالمية. 
ف���كان عيد املقاوم���ة والتحري���ر انت�ض���ار احلق على 
الباط���ل وانت�ضار اخل���ر على ال�ض���ر وميكننا اعتبار 
اأن عيد املقاومة والن�ضر اإعالء كلمة اهلل كلمة احلق 

العليا يف ال�ضماء والأر�س.
لأن ال�ضيط���ان ل ميكنه باملطل���ق النت�ضار على كلمة 

احلق ل يف الدنيا ول يف الآخرة.

اإذا ف���اإن اندح���ار الع���دو الإ�ضرائيل���ي مهزوم���ًا م���ن 
اجلن���وب خر دلي���ل عل���ى اأن العزمي���ة والإميان هي 
الأق���وى وال�ض���الح الأم�ضى يف حتقي���ق الن�ضر واإنني 

اأعترب هذا العيد من اأعظم الأعياد.
وم���ن واجبنا املقد�س اأن ن���زرع يف نفو�س كل املوؤمنني 
الإمي���ان واأجمل املعاين ال�ضادقة املعربة لأن �ضاحب 
احل���ق مهما طال الزمن لبد اأن ي�ضرتد حقه ب�ضواعد 

املجاهدين واملوؤمنني واملنا�ضلني.
وعلين���ا يف هذه املنا�ضب���ة اجلليلة اأن ندعو اجلميع يف 
لبن���ان اإل الت�ضام���ن الداخلي وحتري���ر النفو�س من 
الأحق���اد مل�ضلحة الت�ضامن والأخ���وة واملحبة داخليًا 

ملواجهة كل التحديات اخلارجية.
وحتري���ر النفو�س ل يكون اإل بالإلفة واملحبة والحتاد 

لأن توحيد ال�ضف واملوقف اعتربه اعظم عيد.
فطاملا نحن منق�ضم���ني على اأنف�ضنا حتت اأي راية لن 
يكون هن���اك عيد موح���د وطني لأن كلم���ة احلق هي 

الكلمة اجلامعة لكل اأبناء لبنان.
وخا�ض���ة اأن الدين الإ�ضالمي مل يك���ن يومًا يف تاريخ 
الأم���ة يدعو اإل القتل ب���ل هو دي���ن الت�ضامح واملودة 

والوئام.
وبالرغ���م من اأن تعر�س الإ�ض���الم يف بع�س الظروف 
لعت���داءات م���ن قبل اآخرين ف���كان ال���رد دفاعًا عن 
الدي���ن واحلق ول ميك���ن ت�ضجيله يف خان���ة العتداء 

على الآخرين. 

االإ�صالم؟ يف  اجلهاد  يعني  • ماذا 
الإ�ضالم هو عقيدة وجهاد وقتال يف �ضبيل اهلل واإعالء 

كلمة اهلل....
وحتقي���ق اأه���داف الدي���ن وتر�ضي���خ قواع���د الإ�ضالم 

ومتتينها يف اجلزي���رة العربية وكان لبد من تاأ�ضي�س 
جي����س اإ�ضالم���ي قوي موؤم���ن تبقى اأهداف���ه وا�ضحة 
يوؤمتر باأوامر �ضارمة ل ترد ول ا�ضت�ضالم فيها بحيث 
اأنه ي���وؤدي واجبه املقد�س يف ن�ضر الر�ضالة الإ�ضالمية 
وو�ضول���ه اإل جمي���ع النا����س كم���ا ق���ال اهلل يف كتابه 

الكرمي. 
ه���و اهلل ال���ذي اأر�ضل ر�ضول���ه باله���دى، املوؤمتن على 

الدين دين احلق ليظهره على الدين كله. 
اإظهار هذا الدي���ن اإظهار �ضحيح و�ضليم بعد الدعوة 
باحل�ضن���ى وبعد اإلق���اء احلجج والرباه���ني ياأتي دور 

اجلهاد هو عزة الإ�ضالم.
اجلهاد كما قال: عليىّ اأمر املوؤمنني عليه ال�ضالم.. 

اجله���اد باب م���ن اأب���واب اجلنة فتح���ه اهلل ليخل�س 
اأوليائه ال�ضاحلني اإن مل يكن هناك بالأمة الإ�ضالمية 

من يقاتل ويجاهد يف �ضبيل اهلل....
حكم���ًا اأعداء الأمة �ضيت�ضامنون ويتكاتفون ويتحدون 

�ضد الأمة الإ�ضالمية والعربية
اإن اجله���اد واجب مقد�س واأمر اإله���ي واأمر منزل يف 

كتابه احلكيم لأن اجلهاد له اأربع جواب..
- اإعالء كلمة اهلل

- اإلقاء الرعب يف قلوب الأعداء
- لكي ل يطمعوا يومًا اأن يقاتلوا امل�ضلمني
- اجلهاد باب العزة والكرامة للم�ضلمني

فاجله���اد دف���اع ل اإعت���داء فهو ع���زة الإ�ض���الم ومن 
خالله ي�ضتقر الدين. 

لبنان؟ يف  احلايل  الو�صع  هو  • ما 
الو�ضع الراهن يف لبنان ماأ�ضاوي من ناحية اجتماعية 
لأن هن���اك طبقتني طبقة فقرة وطبقة غنية ل مكان 

ل�شماحة �ل�شيد ح�شن ها�شم مبنا�شبة "عيد �ملقاومة" و�لتحرير
ح��ر: ليال بديع ها�شم

اإرتقـــت �صيـــدا املجلـــة اأن تنفرد ب�صفحاتهـــا البي�صاء ملواكبة هذا احلدث التاريخـــي العظيم... يوم العزة والكرامـــة للبنان من خالل اإجراء 
احلوارات املفتوحة... مع �صخ�صيات دينية... واإجتماعية..وفعاليات �صيا�صية... للوقوف على اآرائهم النرية..

لطرح م�صمون هذا الن�صر من كافة النواحي وفق اآرائهم وتطلعاتهم املرحلية وامل�صتقبلية.
و�صبـــل دعمـــه وحمايتـــه من االعتـــداءات االإ�صرائيلية مـــن كل النواحي، الثقافية والعقائديـــة والفكرية واملنهجية التـــي يعتمدها العدو من 

خالل التخطيط االإ�صرتاتيجي البعيد املدى. 
واالإعتداءات املتكررة بعدة اأ�صكال واألوان �صيا�صية وع�صكرية واأمنية للق�صاء على نهج هذه االأمة العريقة بعروبتها واإ�صالمها.

التـــي توؤكدهـــا م�صلمـــات التاريخ باأن االأمة العربية واالإ�صالمية اأمة موؤمنة باهلل والكتـــب ال�صماوية التي اأنزلها اهلل على كل املوؤمنن لعبادة 
اإله واحد. اأمه مت�صاحمة... عريقة برتاثها وتقاليدها العربية ال�صمحاء االأ�صيلة.

فكان لنا لقاء مع �صماحة ال�صيد ح�صن ها�صم اإمام م�صجد يف حارة �صيدا.

نبذة عن ال�صيد ح�صن ها�صم
ال�ضيد ح�ضن ها�ضم تولد 1978 متاأهل وله ولدان طالل وفاطمة تلقى 
علوم���ه الفقهية يف حوزة ال�ضي���د حممد مهدي �ضم����س الدين ومعهد 

ال�ضهيد الأول للدرا�ضات الإ�ضالمية يف بروت. 
تتلمذ على اأيدي ال�ضيخ عبد الأمر �ضم�س الدين وال�ضيخ حممد كاظم 

عياد ابن ال�ضيخ اجلليل العالمة مقتدى عيىّاد.
هذه املدر�ضة واحلوزة اجلليلة علمته اأ�ض�س العلم واملعرفة والفقه عن 
حقيقة عمق الدين الإ�ضالم���ي وتوجهاته النقية لأن الدين اأ�ضا�س كل 

�ضيء يف الدنيا و�ضلة الو�ضل الدائمة مع اهلل �ضبحانه وتعال.
» كالأم���ر باملع���روف والنهي عن املنك���ر وتعريف النا����س على اأ�ضول 
دينه���م الإ�ضالمي كالتوحيد والنب���وءة والإميان والعدل، عقائد اأ�ض�س 
الإ�ض���الم« وه���ذه احل���وزة الفقهية اجلليل���ة فيها كل العل���وم واملعرفة 
لأن الق���راآن الك���رمي يح���وي مب�ضمون���ه جمي���ع العل���وم والإر�ض���ادات 
والتوجيه���ات الإميانية باهلل ور�ضوله ملعرفة احلق من الباطل ليقتدي 
النا����س مب�ضمون القراآن الكرمي املنزل من اهلل �ضبحانه وتعال وعلى 

كل موؤمن اأن يقتدي بالقراآن الكرمي يف م�ضرة حياته اليومية.
يف اخلت���ام: اإن �ضماحة ال�ضيد ح�ضن ط���الل ها�ضم يقوم بدور اإ�ضايف 
ب�ضفت���ه كرجل دين واإم���ام م�ضجد الإمام ال�ض���ادق عليه ال�ضالم يف 
ح���ارة �ضيدا، ال جانب �ضماحة العالم���ة املفتي ال�ضيخ عبد احل�ضني 
العب���داهلل وامل�ضارك���ة يف اإقام���ة ال�ضل���وات واملحا�ض���رات والندوات 
الدينية وخا�ضة يف �ضالة اجلمعة للنظر يف ق�ضايا املوؤمنني وامل�ضلني 
لتوجيهه���م وار�ضاده���م اإل الأ�ض�س ال�ضحيح���ة الإ�ضالمية والإقتداء 
به���ا ال جان���ب خدمات اجتماعي���ة ي�ضاهم بها ال�ضي���د ح�ضن ها�ضم 
مل�ضاعدة كافة النا�س واملحتاجني ممن يق�ضده وبحاجة ال م�ضاعدة 

وعون.
سماحة السيد حسن طالل هاشم
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لقاء لقاء

مبنا�صبة "عيد املقاومة والتحرير" لقاء خا�س مع مدير تكميلية حارة - �صيدا الر�صمية...

�لأ�شتاذ ح�شني �جلبيلي
ح��ر: غالب بعا�شريي

للقطـــاع الرتبـــوي يف لبنـــان نكهـــة خا�صة منـــذ زمن بعيد يف تاأ�صي�س املنهـــج العلمي والرتبوي القّيم املعتمـــد كمدماك وطني هام اأ�صا�س مـــن اأ�ص�س بناء االأجيال 
والوطـــن علـــى املناهـــج الرتبويـــة ال�صليمـــة وال�صحيحة لرفـــع م�صتوى االإطـــار الرتبـــوي واالإجتماعي اإىل اأ�صمـــى درجة.. من درجـــات العلم.. والرقـــي والتقدم 
واالإزدهار. االأمر الذي اأ�صهم باإعتبار لبنان منارة العلم و�صعلة احل�صارة يف ال�صرق االأو�صط والعامل العربي ملا يحمله املنهج الرتبوي من مفاهيم واأ�ص�س يف �صتى 
املجاالت العلمية امل�صنفة بالت�صنيف العلمي االأول. مما اأ�صهم هذا االأمر يف اإعتبار اللبناين اأينما حّل �صيفاً مميزاً يف البالد العربية اأو بالد االإنت�صار واالإغرتاب 

هو املعترب القدوة احل�صنة و�صاحب العلم واملعرفة ميزة متقدمة لبنانية قادرة على االإن�صهار يف كل البالد ومع �صائر املجتمعات العربية واالأجنبية.

اإليــــه ماذا تقول مبنا�صبة عيد  • كان �صوؤالنــــا 
املقاومة والتحرير؟

يف احلقيق���ة اإن ه���ذا الي���وم يعت���رب ي���وم عظي���م، يوم 
تاريخ���ي، يذكر باإنطالق كل عه���د جديد للمقاومة يوم 

النت�ضار.
لأن 25 من اأيار منذ 11 عامًا ميثل اإرادة مهمة يف �ضبيل 
حتقي���ق كامل الأهداف املن�ض���ودة لتحرير ما تبقى من 
الأرا�ض���ي اللبناني���ة اإل جان���ب النت�ض���ار الأول الذي 
حتق���ق باندحار الع���دو من لبنان على اأي���دي املقاومني 
ال�ضرف���اء وه���و تعب���ر �ض���ارخ اأن ع�ض���ر الهزائم ول 
وب���داأ بزوغ فجر النت�ضار احلقيقي املحقق يف يوم عيد 

املقاومة والتحرير.
الذي يحتفل فيه اليوم وخا�ضة اأننا نحمل قيم ومبادىء 
�ضماحة الإمام املغيب الإم���ام مو�ضى ال�ضدر فهو اإمام 

املقاومة يف لبنان.
واأكد الأ�ضتاذ ح�ضني اجلبيلي:

اأن ه���ذا الي���وم العظيم هو مبثابة ن�ض���ر لالأمة العربية 
والإ�ضالمية وهدية خا�ضة لل�ضعب اللبناين.

هدية قيمة غنية باملعاين وامل�ضمون.
وخا�ضة اأن اجلنوبيني لعبوا الدور الهام والأ�ضا�ضي ال 
جان���ب اإخوانهم البقاعي���ني وكل ال�ضع���ب اللبناين اأيد 

ودعم املقاومة يف حتقيق هذا الن�ضر العظيم. 
وبوحدتنا وت�ضامننا معًا يدًا واحدة نحمي هذا الن�ضر 
واملقاومة مدى احلياة لأن الإمام القائد مو�ضى ال�ضدر 
اأك���د اأن ل كرام���ة للبن���ان اإل بوح���دة وت�ضام���ن جميع 

طوائفه والعي�س امل�ضرتك.
و�ضدد الأ�ضتاذ ح�ضني اجلبيلي يف �ضياق حديثه.

اأن���ه بالرغم م���ن كل الظ���روف ال�ضعبة الت���ي مير بها 
لبن���ان واملخاط���ر املحيطة باملنطق���ة �ضن�ضتمر يف دعم 
وحت�ض���ني املقاوم���ة وحمايتها من املخاط���ر اخلارجية 
الذي���ن حقق���وا ه���ذا  ب���اإرادة املجاهدي���ن املقاوم���ني 

النت�ضار بال�ضيف والدم.
و�ضتبقى اليد على الزناد ملتابعة هذه امل�ضرة الن�ضالية 
الطويل���ة لتحري���ر باق���ي الأرا�ض���ي اللبناني���ة وحترير 

فل�ضطني والقد�س ال�ضريف واجلولن العربي ال�ضوري.
ه���ذا هو الأمر الأ�ضا�ضي مهم���ا غلت الت�ضحيات ومهما 
كرثت املوؤامرات املحاكة يف الغرف ال�ضوداء يف ظلمات 
الليل، لن ي�ضتطيع اأحد اأن يهزمنا طاملا ال�ضعب اللبناين 
موحد واجلي����س واملقاومة باملر�ض���اد لأن هذا الر�ضيد 
املنج���ز العظي���م بع���د اأن حتق���ق الن�ضر بف�ض���ل دماء 
ال�ضهداء الأبرار وت�ضحياتهم دفاعًا عن لبنان وكرامته 
وعزت���ه وعزة �ضعبه و�ضالمة اأرا�ضيه. ميكن توظيفه يف 
دع���م موؤ�ض�ضات الدول���ة ورعاية وتن�ضئة جي���ل ال�ضباب 
ال�ضاعد على حب الوط���ن والإميان بالق�ضية، والدفاع 
ع���ن احل���ق امل�ضروع ل���كل ال�ضع���وب بعيدا ع���ن اخلوف 
والتفرقة ون���زع روح الهزمية من النفو����س والن�ضو�س 
والمالءات التي تفر�س علينا من اخلارج كما مل�ضناها 
يف املراح���ل ال�ضابق���ة وكان���ت عقبة اأ�ضا�ضي���ة يف اإعاقة 
الفك���ر واملنطق ال�ضائد عند البع����س فاليوم هو العربة 
الأ�ضا�ضية الهامة اأن الإميان باهلل والق�ضية والوطن هو 
العنوان والن�ضر ال���ذي حتقق فهو �ضعلة ومنارة ت�ضيء 
طري���ق الأجيال القادمة فاملقاومة والعزمية والت�ضامن 
الوطني هو الطريق الوحيد خلال�س الأمة واأبناء الوطن 
من عبء وهموم الهزائم املتكررة التي اأ�ضابت الأمة يف 
مراح���ل �ضابق���ة واآن الأوان لأن نحتفل باإجنازاتنا التي 
حققناها ب�ضواعدنا وجهادنا وت�ضحياتنا يف �ضبيل بقاء 

الوطن �ضاخمًا بعزة وكرامة ويبقى مرفوع الراأ�س.

الرتبــــوي يف توجيــــه  القطــــاع  هــــو دور  مــــا   •
وتعليم االأجيال القادمة؟

اإن دور القطاع الرتبوي قيم وهام جدًا يف بناء الأجيال 
والتوجي���ه اأ�ضا����س النجاح ل���كل املجتمع���ات ول يقا�س 

رق���ي اأم���ة م���ن الأمم اإل بالرتبي���ة وال�ضل���وك احل�ضن 
والتوجيه الإ�ضم���ي لبناء الأ�ضرة ومن الأ�ضرة الإنطالق 
نح���و املجتمع ب�ضكل ع���ام من خالل م�ضارك���ة كل اأبناء 
الوطن يف بناء الأ�ض�س ال�ضليمة لكافة املوؤ�ض�ضات املدنية 

والع�ضكرية والجتماعية.
لأن تن�ضئة وتاأ�ضي�س الأجيال القادمة كما اأ�ض�س القطاع 
الرتب���وي الأجيال ال�ضابقة يف لبن���ان و�ضاهموا يف دورة 
احلياة ب�ض���كل �ضحيح و�ضليم مهني���ًا واجتماعيًا وطبيًا 
ويف كل القطاع���ات لتطوير وبن���اء الوطن وهذا ما ميز 
لبن���ان يف ه���ذا ال�ض���رق العري���ق كمنارة عل���م ومعرفة 
ومرك���ز ثقاف���ات وتالق���ي احل�ض���ارات ما ب���ني ال�ضرق 
والغ���رب ال جان���ب متيز اللبن���اين يف �ضت���ى امليادين 
واملج���الت يف الب���الد العربية وبالد الغ���رتاب الذين 
بدوره���م �ضاهموا م�ضاهمة مهمة جدا وناجحة يف دعم 
لبنان ماليًا ومعنوي���ًا واقت�ضاديًا كبطاقة ذهبية للعبور 
وقوة متي���ز يف احل�ض���ور يف املحافل الدولي���ة والعربية 
حيث تبواأ اللبناين اأهم املنا�ضب الر�ضمية والجتماعية 

والثقافية والطبية الخ....
كما اأكد و�ضدد يف �ضياق احلديث اأن الر�ضيد الأ�ضا�ضي 
للقط���اع الرتب���وي تواأم���ة ثقاف���ة الن�ض���ال والت�ضحي���ة 
والرتبي���ة ل�ضاحل���ه واملقاوم���ة تواأم���ان ل ينف�ض���الن 
ع���ن اأ�ض�س حب الوط���ن والنتماء اإل الهوي���ة الوطنية 

اللبنانية والعربية والإ�ضالمية. 
واجلهاد اأم���ر مقد�س حلماية الهوي���ة والوطن والعي�س 
امل�ض���رتك الإ�ضالمي امل�ضيح���ي حلماية وطنن���ا الغايل 
لبن���ان. من الع���دو الإ�ضرائيلي املرتب�س لن���ا دائمًا ويف 
كل ي���وم ويف كل حلظ���ة ول���ن يتهاون حلظ���ة واحدة يف 
التخطيط الدائم للقيام باعتداءات لتحقيق اأهدافه يف 
ال�ضيط���رة على املياه اللبنانية وللعم���ل على اإخفاق دور 

لبنان املتميز يف هذا ال�ضرق العريق.
ولك���ن يف اخلت���ام ويف عي���د املقاوم���ة والتحري���ر نوؤكد 

جم���ددًا اأن لبن���ان هزم ا�ضرائيل وع�ض���ر الهزائم ول 
ول���ن يتك���رر بت�ضامن جمي���ع اأبنائه ووحدته���م ووحدة 
موؤ�ض�ضات���ه الر�ضمية حكم���ا وحكوم���ة ومعادلة اجلي�س 
وال�ضع���ب واملقاومة لأنها املعادل���ة الوحيدة التي حتمي 
لبنان من الداخل واخلارج من كل العتداءات من اأين 

اأتت.

مربوك للمقاومة يف عيدها
مربوك لل�شعب و�جلي�س و�ملقاومة

ونحن موؤمنون بحماية لبن���ان وحماية العي�س امل�ضرتك 
الإ�ضالم���ي امل�ضيح���ي ولن يفل���ح املراهنون عل���ى اإثارة 

الفنت الطائفية واملذهبية لأن اجلميع لها باملر�ضاد. 
ومتنى عودة الإمام املغيب الإمام ال�ضيد مو�ضى ال�ضدر 
اإم���ام املقاومة احلكيم الذي لع���ب دورًا مهمًا يف اإن�ضاء 
املقاوم���ة ولعب دورًا ممي���زًا يف توحيد ال�ضف اللبناين 
وكان ن�ض���ر الفق���راء واملظلومني و�ضك���ر الرئي�س نبيه 
ب���ري على دوره الهام والوطني يف كل املراحل الع�ضيبة 
الت���ي ع�ضف���ت بلبنان وما زال���ت مواقفه قوي���ة و�ضلبة 
داعم���ًا لقي���ام الدول���ة واملوؤ�ض�ض���ات الر�ضمي���ة حلماية 
ال�ضرعي���ة اللبناني���ة واملقاومة وحماي���ة معادلة اجلي�س 
وال�ضعب واملقاومة اإل جانب معادلة اإمناء ومقاومة لأنه 
حامل الأمانة الغالية من �ضاحب الأمانة الإمام ال�ضيد 
مو�ض���ى ال�ض���در فوعد ف�ضدق الرئي����س بري يف تقدمي 
كل الدع���م وامل�ضاريع املنفذة م���ن طرقات ومدرا�س يف 
اجلن���وب والبقاع وخمتل���ف املناط���ق اللبنانية حلماية 
ودع���م امل���زارع واملواط���ن لبقائه يف اأر�ض���ه ويف القرى 
اجلنوبي���ة ليتم�ضك بها مهما غل���ت الت�ضحيات بالرغم 
من كل العت���داءات الإ�ضرائيلية املتكررة فكان الإمناء 

م�ضتمر يوازي جنبًا اإل جنب مع املقاومة وال�ضعب. 
ويف اخلت���ام �ضكر الأ�ضتاذ ح�ض���ني اجلبيلي اأ�ضرة جملة 

�ضيدا على دورها الوطني واأهتمامها بال�ضاأن املقاوم. األستاذ حسني الجبيلي
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حوار

بع���د �ضق���وط الكرام���ة العربي���ة و 
دخول اأك���رث الأنظم���ة الفا�ضدة يف 
موت �ضريري، اإنتف�س اأبناء الإمام  
القائد ال�ضيد مو�ضى ال�ضدر دفاعًا 
عن كرام���ة الأمة جمع���اء و �ضحقو 
الع�ضاب���ات ال�ضهيوني���ة الغادرة و 
�ضط���روا بدمائهم ال���ذ كية الن�ضر 
الإله���ي، و خذل���وا توقع���ات عمالء 
الداخ���ل... لقد �ض���دق قول الإمام 
باأن »ال�ضالح زينة الرجال و القد�س 

ليحررها اإل املوؤمنون«.
ح�شن همدر

اإنىّ اأذكى ال�ضهادات عند هلل هي �ضهادة الدم و يعترب »25 اأيار« من العام 2000 هو يوم اإنت�ضار 
الدم على ال�ضيف.

ق يعترب املدماك  و يعت����رب اأي�ضًا نقطة حت����ول يف عاملنا العربي و الإ�ضالمي و هذا الإنت�ضار املحقىّ
ل ل�ضق����وط الكي����ان “ال�ضهيوين”. ه����ذا الإنت�ضار  الأوىّ
اأع����اد ر�ض����م خريط����ة جدي����دة للمنطقة و ه����ذا ال�ضعب 
املجاه����د الذي ق����اد املقاوم����ة اإل الن�ض����ر الكبر يعي 
متام����ًا اأنىّ �ضراعنا مع العدو هو �ض����راع وجود ل �ضراع  

حدود.
ى اإل �ضفقة “�ضايك�س - بيكو” اإنىّ وعد بلفور اأدىّ

اإنىّ زم����ن الهزائ����م ق����د ولىّ واأتى زم����ن الإنت�ضارات... 
وباملنا�ضبة اجلليلة نق����ول لل�ضهداء الأبرار و للمقاومني 
الأبط����ال هنيئ����ًا لكم به����ذا الن�ض����ر املظف����ر و الن�ضر 
الكب����ر اآٍت ل حمال، “القد�س” على مرمى حجر مهما 

طال الزمان.
املوت للعدو والن�ضر واخللود لل�ضهداء
ح�شن عز �لدين

روا بدمائهم  ���ي و اأِجل جميع ال�ضهداء الذين �ضطىّ مبنا�ضب���ة عيداملقاومة و التحرير ل ي�ضعني اإلىّ اأن اأحيىّ
ماته���ا املاليىّة و الع�ضكريىّة ،  ���ة الن�ض���ر العظيم الذي عجزت عنه جمي���ع الأنظمة العربيىّة بكل مقوىّ الزكيىّ
ي���ن ولدوا من رِحم مدر�ضة الإمام  القائ���د ال�ضيىّد مو�ضى ال�ضدر الذي  و ه���وؤلء املقاومون ال�ضرفاء الذىّ
و�ض���ع حج���ر الأ�ضا�س لهذه امل�ض���رة املقاومة التي اأعطت ثمارها التحري���ر و ال�ضمود يف وجه اأكرب قوة 

يف العامل.
د نبيل زيد�ن �ل�شيىّ

امل�صعف ح�صن اجلبّيلي
م���ن حق الثورات اأن ت�ضتبيح الدماء اإذا كانت تراق من اأجل املقد�ضات 

الأر�س، الوطن و احلقوق.
هك���ذا بذلنا الدم���اء املطهرة على م���دى عقود من الزم���ن لإ�ضرتجاع 

الأر�س و احلقوق و الدفاع عن امل�ضر.
عيد التحرير مبعناه احلقيقي هو عيد اإدارة ال�ضعب الذي �ضكل املدماك 
ج باأكاليل املجد،  الأ�ضا�س لتحقيق الهدف الأ�ضمى الذي هو النىّ�ضر املتوىّ
لذل���ك ننظر اإل هذا العيد م���ن الزاوية املعنوية اأكرث من غرها حيث 

تكر�ضت املعادلة ب�ضمود و دفاع دائمني اإزاء العدو ال�ضهيوين.
عيد التحرير هو عيد كل جماهد و كل �ضامد و كل موؤمن باحلق و العدالة 
، هو عيد كل مواطن �ضامخ و كل مواطن متم�ضك بالهوية الوطنية. عيد 

الن�ضر و التحرير عالمة �ضرف را�ضخة على جبني الزمن.

ح��ر مع �لر�أي �لعام يف "عيد �ملقاومة و�لتحرير"

اأحي���ا اجل�ض���م الق�ضائي يف مدينة �ضي���دا الذكرى ال�ضنوية ال���� 12 ل�ضت�ضهاد 
الق�ضاة الأربعة وذلك باإحتفال اأقيم يف ق�ضر العدل يف املدينة بح�ضور ممثل 
النائ���ب بهية احلريري عل���ي ال�ضريف والرئي�ض���ه الأول ملحكمة اجلنايات يف 
�ضي���دا واجلن���وب القا�ضية رل جدايل واملدعي الع���ام الإ�ضتئنايف يف اجلنوب 
القا�ض���ي �ضميح احل���اج وال�ضفر عبد املول ال�ضلح وقائ���د �ضرية درك �ضيدا 
العمي���د ف���ادي �ضليمان ومدي���ر مكتب �ضي���دا يف خمابرات اجلي����س اللبناين 
العقي���د ممدوح �ضعب وعدد من الق���ادة الأمنيني والق�ض���اة واملحامني وذوي 

ال�ضهداء.
بداي���ة الن�ضيد الوطني اللنباين ، فدقيقة �ضمت ع���ن ارواح ال�ضهداء الربعة، 
ثم كلمة ترحيب وتقدمي م���ن القا�ضي اياد الربدان، ثم حتدثت القا�ضية رل 
جداي���ل ققال���ت : »�ضمتنا اليوم كم���ا �ضمتنا بالم�س، �ضم���ت ت�ضج فيه العرب 
فب�ضمتنا هذا ت�ضرتجع يف كل �ضنة، يف كل يوم ويف كل �ضاعة ذكراهم، ذكرى 

ق�ضاة الربعة كبار �ضالت دماوؤهم الزكية على ار�س �ضيدا البية«.
ا�ضافت: »ايها الربعة الق�ضاة الكبار لقد �ضرقتكم يد الغدر. اما من اغتالكم 
يق�ض���د اغتيال الق�ضاء والعدالة و�ضيدا احلرية ولبنان فقد �ضاع كل مق�ضده 
لن ال�ضه���م الذي ا�ضتهدف الطعن بالق�ضاء ما حقق يف الق�ضاء ال نتيجة من 

الت�ضميم على متابعة امل�ضرة رغم العوائق ورغم ال�ضعاب«.

�شهاب
ث���م الق���ى املحامي حممد �ضه���اب كلمة نقاب���ة املحامني اكد فيه���ا انه »ورغم 
املرارة فاننا كمحام���ني نكمل مع الق�ضاة كيان العدالة، و�ضنبقى على الميان 
ب���اأن الق�ضاء هو ال�ضا�س يف بني���ان الدولة، ون�ضر على حت�ضينه وا�ضتقالليته 
ونوؤك���د على ان الق�ضاء امل�ضتق���ل هو اهم مقومات الدولة والوطن، وان ل دولة 
ح�ضارية بدون ق�ضاء م�ضتق���ل، معاهدا على البقاء بالعمل �ضعيا لالقت�ضا�س 
م���ن القتلة املجرمني، �ضائال ال »اي متى يبقى المن والق�ضاء مغلول اليدين 
ليقت����س من جمرم���ني مل ي�ضتهدفوا فقط �ضهداءنا الربع���ة، وامنا ا�ضتهدفوا 

الق�ضاء ذاته والعدالة وحكمها«.

�شليم
وراى املحام���ي �ض���امل �ضلي���م يف كلمت���ه ان »العدال���ة مقيا�س تق���دم لالوطان 
ورقيه���ا، اذا كان الع���دل ا�ضا����س امللك فما ه���و م�ضر املل���ك عندما يتعر�س 
الع���دل لالغتي���ال«، معت���ربا ان »املعادلة �ضهل���ة ممتنعة يف وط���ن ي�ضعب فيه 
ال�ضهل وي�ضهل ال�ضعب، وطن الت�ضويات الدائمة التي ل حتدث ال على ح�ضاب 
الوط���ن واملواطن وحتما تكون العدالة احدى �ضحاي���اه«، موؤكدا ان »العدالة ل 
تتحقق ال وفق معاير حتددها القوانني«، م�ضرا ال ان »ملف اغتيال الق�ضاة 

ال�ضهداء ميكن الو�ضول فيه ال النتائج املرجوة دون البحث عن الدلة«.

�ب� �شاهر
ث���م كلمة اهايل ال�ضهداء األقاها املحامي بالل ابو �ضاهر قال فيها: »اذا كان العدل 
ا�ضا�ض���ا للملك كيف ميك���ن مللك ان ي�ضتقيم وللدولة ان تق���وم بواجباتها جتاه افراد 
املجتم���ع والعدالة قد نحرت يف حمرابه���ا، منا�ضدا »ق�ضاة لبنان ب���اأن يبقوا اوفياء 
لتلك الدماء الزكية التي �ضالت وان يبقى هذا احلدث اجللل ماثال يف اذهانكم ال 
الب���د«. وختم: »ان م�ضرتكم يف احلياة التي كانت مفعمة بالكد والتح�ضيل والعناء 
وتكللت بالعلم والنجاح والعطاء حتى ال�ضهادة �ضتبقى مفخرة لنا وا�ضماوؤكم الربعة 

هي مبثابة و�ضام رفيع �ضن�ضعه على �ضدورنا طاملا بقينا احياء«.

�كاليل
ويف اخلت���ام و�ضعت رئي�ض���ة املحكمة القا�ضية جداي���ل والقا�ضي احلاج وذوي 
ال�ضه���داء اكاليل م���ن الزهر با�ضم نقاب���ة املحامني يف ب���روت وق�ضاة �ضيدا 
واجلن���وب، عل���ى اللوحة التذكاري���ة للق�ضاة الربعة التي علق���ت يف بهو ق�ضر 
العدل كتب عليها »�ضهداء العدالة«... »حتى ل نن�ضى 8 حزيران » 1999 وهم: 
الرئي�س الأول ملحكمة ا�ضتئناف اجلنوب ح�ضن خزاعي عثمان، امل�ضت�ضار لدى 
حمكمة ا�ضتئناف اجلنوب عماد فوؤاد �ضهاب، رئي�س غرفة لدى حمكمة الدرجة 
الأول يف اجلنوب وم�ضت�ضار بالإ�ضتئناف وليد حممد هرمو�س واملحامي العام 

لدى النيابة العامة يف اجلنوب عا�ضم خالد ابو �ضاهر.

الذكرى ال�صنوية الـ 12 ال�صت�صهاد الق�صاة االأربعة

ذكرىمناسبات
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ويتوجـــه املديـــر العام غالب بعا�صريي، واأ�صـــرة املجلة اإىل االأ�صتاذ غّيا�س بجزيل ال�صكر والتقدير واالإحرتام على هذه اللفتة 
الكرميـــة التـــي تعـــرّب عـــن ما يكّنه و يوليـــه غبطة البطريرك مـــار ب�صارة بطر�س الراعي مـــن اإهتمام باالإعالم والـــراأي العام، 

اأمتنى يف املنا�صبة لغبطته كل العافية وال�صحة واالإ�صتمرار يف امل�صرية التي يقودها اليوم على ال�صعيد الوطني العام.

تـــويل »�صيـــدا عـــرب التاريـــخ« اإهتمامـــاً مميزاً بن�صـــاط و دور املجل�س النيابـــي ال �صّيما يف املراحـــل و املحطات البارزة يف احليـــاة العامة. و 
حتر�س »املجلة« على اإ�صتمرار التوا�صل مع اإدارة املجل�س يف اإطار تعزيز تغطية هذه املحطات.

و يف هذا ال�ّصياق زاَر مدير عام »املجلة« االأ�صتاذ غالب بعا�صريي و الزميلة ليال بديع ها�صم املجل�س بعد اإنتهاء اأعمال الرتميم يف املبنى 
االأول، و اإلتقى رئي�س م�صلحة االإعالم حممد بّلوط، و كانت جولة يف اإطار التعاون االإعالمي بن »املجلة« و املجل�س.

وط
ّ
من اليمني: مدير عام مجلة صيدا األستاذ غالب بعاصيري والزميلة ليال هاشم ورئيس مصلحة اإلعالم محمد بل

»�شيد� عرب �لتاريخ« يف �ملجل�س �لنيابي تلقت ر�شالة تقدير من بكركي
كر و تتمنى »�شيد� عرب �لتاريخ« ت�شىّ

�إ�شتمر�ر �مل�شرية �ل�طنية لبطريرك �لر�عي

زيارة تقدير

تلقـــى مديـــر عـــام جملـــة »�صيدا عـــرب التاريـــخ« ر�صالة تقديـــر و �صكر مـــن مدير املكتـــب االإعالمـــي و الربوتوكـــول يف ال�صرح 
البطريركـــي – بكركـــي املحامي وليد غّيا�س، منوهاً مبـــا قامت به املجلة من »تغطية مميزه حلدث تولية غبطة البطريرك 

مار ب�صارة بطر�س الراعي على كر�صي اأنطاكية و �صائر امل�صرق«.
كمـــا نـــوه غّيا�س » مبوا�صيع املجلـــة الوطنية و االإجتماعية التي تعزز روح ال�صراكة و املحبة« متمنياً »اأن ي�صتمر التعاون بيننا 

مبا فيه خري وطننا و جمتمعنا«.
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كرم���ت رئي�ض���ة جلن���ة الرتبي���ة والثقاف���ة النيابية 
النائ���ب بهي���ة احلري���ري نائ���ب رئي����س ال���وزراء 
امل�ض���ري الدكت���ور يحي���ى اجلمل وذل���ك يف حفل 
غ���داء اأقامته على �ضرفه يف دارة جمدليون �ضارك 
في���ه : رئي�س الوزراء امل�ضري الأ�ضبق الدكتور عبد 
العزيز حجازي، �ضفر م�ضر يف لبنان اأحمد فوؤاد 
البدي���وي وامل�ضت�ضار يف ال�ضف���ارة امل�ضرية حممد 
ممدوح، ع�ضوا كتلة امل�ضتقب���ل النيابية “النائبان 
حممد احلج���ار ونهاد امل�ضن���وق”، مفتي طرابل�س 
وال�ضم���ال ال�ضي���خ مال���ك ال�ضع���ار ومفت���ي �ضي���دا 
واق�ضيته���ا ال�ضي���خ �ضلي���م �ضو�ضان، ال�ضي���د �ضفيق 
احلريري ، اأمني عام تيار امل�ضتقبل يف لبنان اأحمد 
احلري���ري ، ومن�ضق عام تيار امل�ضتقبل يف اجلنوب 
الدكت���ور نا�ضر حم���ود، ممثل رئي����س بلدية �ضيدا 
املهند�س حممد ال�ضع���ودي نائبه ابراهيم الب�ضاط 
، ونقي���ب حمامي ال�ضمال الأ�ضب���ق ر�ضيد دربا�س ، 
واأمني ع���ام اللجنة الوطنية للح���وار ال�ضالمي – 
امل�ضيحي حممد ال�ضماك، وع�ضو املجل�س ال�ضرعي 
ال�ضالم���ي الأعل���ى املحامي عبد احللي���م الزين، 
رئي����س غرف���ة التج���ارة وال�ضناع���ة والزراع���ة يف 

�ضيدا واجلن���وب حممد الزع���رتي ورئي�س جمعية 
جت���ار �ضي���دا و�ضواحيها عل���ي ال�ضري���ف ، رئي�س 
م�ضت�ضف���ى حمود اجلامعي الدكت���ور غ�ضان حمود، 
الدكت���ور ر�ض���وان ال�ضي���د ، ال�ضف���ر ال�ضابق عبد 
امل���ول ال�ضل���ح، املحام���ي خالد لطف���ي ، الرئي�س 
الأ�ضبق لبلدية �ضيدا املهند�س اأحمد كل�س وال�ضيد 

عدنان الزيباوي.  

�حلريري
ورحب���ت النائب احلريري بالوفد امل�ضري فقالت: 
نرح���ب بكم يف هذا البيت ، بي���ت الرئي�س ال�ضهيد 
رفي���ق احلريري، هذا البيت ال���ذي اعتاد اأن يكون 
مفتوحا جلميع اللبنانيني ول���كل الأ�ضقاء العرب.. 
نرح���ب بكم يف بلدك���م الثاين لبن���ان ويف عا�ضمة 
اجلنوب �ضيدا ، مع تقديرنا الكبر للحراك الذي 
�ضهدت���ه م�ضر الت���ي نتطلع دائم���ا ال ا�ضتقرارها 
ونهو�ضها بكل اطيافها لأننا نعترب اأن �ضالمة م�ضر 
ه���ي من �ضالمة الأمة، وطامل���ا م�ضر بخر فالأمة 
كله���ا بخر..فخورون جدا با�ضتقبالكم ون�ضاأل اهلل 
تعال اأن يوفقكم ملا فيه خر بلدكم والأمة جمعاء 

، واأن يك���ون على ق���در طموحات ال�ضب���اب.. اأهال 
و�ضهاًل بكم. 

�ملفتي �ل�شعار
واألقى املفتي ال�ضيخ مال���ك ال�ضعار كلمة باملنا�ضبة 
ق���ال فيها : ان النائب بهي���ة احلريري حملت بكلتا 
يديه���ا راية ال�ضهيد الراحل ال�ضيخ رفيق احلريري 
رحم���ه اهلل واأ�ضكنه ف�ضيح جنان���ه من اأجل ان يعم 
بلدن���ا امل�ضم���ون العرب���ي  والعمق العرب���ي والبعد 
العرب���ي يف حركتنا ال�ضيا�ضي���ة والثقافية والفكرية 

والجتماعية وغرها. 
وتوج���ه ال�ضعار ال الدكت���ور اجلمل بالقول : ان هذا 
اللق���اء ل من اجل تكرميكم فح�ضب ، لكن على الأقل 
من اج���ل ان نحملكم طموحاتن���ا ور�ضالة ال م�ضر 
وال �ضعبه���ا الأبي وال نيلها الذي اآمل ان ل ين�ضب 
ب���اإذن اهلل تع���ال. وبحك���م اين خريج الأزه���ر ، اأود 
واأنت���م قادة فكر وراأي وعلى �ض���دة م�ضوؤولية �ضيا�ضية 
ا�ضا�ضي���ة اأن تول���وا الأزهر كامل عنايتك���م وان يعود 
لالأزهر ذلك الدور الذي عندما كان متمكنا وموجودا 
يف كل بالدنا العربية وال�ضالمية مل ي�ضهد بلد عربي 

ول ا�ضالم���ي ظاه���رة واحدة من ظواه���ر التطرف، 
لكن عندما انح�ض���ر دور الأزهر وتراجع �ضيئا ف�ضيئًا 
بداأت هذه الأمور تن�ضاأ يف كثر من بالدنا ال�ضالمية 
والعربية. وانا اآمل اأن يعطى دور لالأزهر حتى ت�ضاهم 
م�ضر من جديد يف اقتالع التطرف الديني  املوجود 

يف عاملنا العربي وال�ضالمي..

�جلمل
وحت���دث الدكت���ور اجلم���ل اث���ر الغ���داء التكرميي 
فق���ال: اأن���ا ا�ضكر لل�ضي���دة بهية احلري���ري واأ�ضكر 
اآل احلري���ري كله���م عل���ى ه���ذه الدع���وة الكرمية 
والنخب الت���ي التقيت بها والأعالم الذين التقيهم 
، واحلقيق���ة اي�ض���ا تذك���رت انن���ي جئ���ت يف حياة 
الرئي����س ال�ضهي���د رفيق احلري���ري رحمه اهلل هنا 
ويف قريط���م ، وال�ضهيد رفي���ق احلريري كان علما 
عربيا عظيما.. ون�ضاأل اهلل اأن يعيد لالأمة العربية 
جمده���ا ويعي���د للبن���ان ا�ضتق���راره ويعي���د مل�ض���ر 
حيويته���ا ، وان �ضاء اهلل نلتق���ي على خر دائمًا... 
م�ض���ر بخر ، وكل يوم اف�ضل من اليوم الذي قبله 

ونرجو ان يكون ذلك الأمر يف لبنان اي�ضًا.

كرمت نائب رئي�س �ل�زر�ء �مل�شري يف جمدلي�ن
بهية احلريري: �صالمة م�صر من �صالمة االأمة.. وطاملا م�صر بخري فاالأمة كلها بخري

د.يحيى اجلمل: ن�صاأل اهلل اأن يعيد لالأمة جمدها وللبنان ا�صتقراره ومل�صر حيويتها
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ملنا�ضب���ة اإنتهاء العام الدرا�ضي، اأقامت رئي�ضة جلنة الرتبية والثقافة والتعليم 
الع���ايل النائب بهي���ة احلريري اإحتفال تكرميي���ا يف دارة العائلة يف جمدليون 
- �ضي���دا ح�ضره جمع من الإعالميني، وم���دراء مدار�س وذلك بح�ضور رئي�س 
بلدية �ضيدا املهند�س حممد ال�ضع���ودي ومن�ضق عام ال�ضبكة املدر�ضية ل�ضيدا 
واجلواب نبيل بواب �ضخ�ضيات تربوية واإجتماعية وثقافية. وكان �ضبق التكرمي 

لقاء عام لل�ضبكة املدر�ضية ل�ضيدا واجلوار يف دارة النائب احلريري.
ملنا�ضب���ة انته���اء العام الدرا�ض���ي 2010-2011 ، كرمت رئي�ض���ة جلنة الرتبية 
والثقاف���ة النيابي���ة النائ���ب بهية احلريري م���دراء مدار�س ال�ضبك���ة املدر�ضية 
ل�ضي���دا واجل���وار تقدي���را جلهوده���م على �ضعي���د اأن�ضط���ة وبرام���ج ال�ضبكة 

واعالمي���ي املدينة تقديرا ملواكبتهم لعمل واأن�ضطة ال�ضبكة، وذلك بحفل غداء 
اقامت���ه يف جمدليون ح�ضره : رئي�س بلدي���ة �ضيدا املهند�س حممد ال�ضعودي ، 
ورئي�ض���ة دائرة المتحان���ات يف وزارة الرتبية جمال بغ���دادي ورئي�ضة منطقة 
اجلنوب الرتبوية �ضمية حنينة ، وحل �ضيف �ضرف على احلفل املوؤلف واملخرج 

امل�ضرحي الفل�ضطيني فرن�ضوا ابو �ضامل.
و�ضبق الغداء التكرميي ، لقاء لأ�ضرة مدراء مدار�س ال�ضبكة ا�ضتهل بالن�ضيد 
الوطني اللبن���اين وعر�س فيلمني م�ضورين عن ابرز ان�ضطة ال�ضبكة خالل 
الع���ام الدرا�ض���ي  ول �ضيم���ا الي���وم الرتبوي املفت���وح وتكرمي الفن���ان وديع 

ال�ضايف.

�لنائب بهية �حلريري تقيم �إحتفال تكرمييا 
على �شرف �إعالميني ومدر�ء مد�ر�س
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اأقي���م يف مركز معروف �ضعد الثقايف مهرجان �ضيا�ضي احياء للذكرى ال�ضنوية 
اخلام�ض���ة ل�ضت�ضه���اد القائ���د حمم���ود املجذوب اأب���و حمزة و�ضقيق���ه ن�ضال، 
وتكرمي���ا ل�ضه���داء م�ضرة الع���ودة، بدعوة م���ن حركة اجله���اد ال�ضالمي يف 
فل�ضط���ني، ح�ض���ره رئي�س التنظيم ال�ضعب���ي النا�ضري النائ���ب ال�ضابق اأ�ضامة 
�ضع���د، ممثلو الف�ضائ���ل الفل�ضطينية والحزاب اللبناني���ة و�ضخ�ضيات وطنية 

ودينية وح�ضد �ضعبي كبر.
وكان���ت كلمة ل�ضام���ة �ضعد وجه فيها التحي���ة ال ال�ضهداء وق���ال: ال�ضهيدان 
ال�ضقيق���ان حمم���ود ون�ض���ال املج���ذوب، �ضحي���ا بحياتهما يف مواجه���ة العدو 
 ال�ضهي���وين وعمالئ���ه م���ن اجلوا�ضي�س الذي���ن اخرتق���وا ال�ضاح���ة اللبنانية.
و�ضهداء م�ضرة الع���ودة �ضحوا بحياتهم يف مواجهة ال�ضهاينة الذين يحتلون 

اأر�س فل�ضطني.

والل���وف م���ن املقاوم���ني يف لبنان وفل�ضط���ني، ومن اأبن���اء ال�ضعب���ني اللبناين 
والفل�ضطين���ي قدم���وا حياته���م م���ن اأج���ل حتري���ر لبن���ان، ومن اأج���ل حترير 

فل�ضطني.
منعطف���ا  �ض���كل   2000 �ضن���ة  التحري���ر  معرك���ة  يف  النت�ض���ار  ان  واأك���د 
كب���ر الأهمي���ة يف تاري���خ ال�ض���راع العرب���ي الإ�ضرائيل���ي. وق���د تع���زز ه���ذا 
النت�ض���ار يف ح���رب مت���وز 2006 الت���ي انه���زم فيه���ا اجلي����س الإ�ضرائيل���ي 
يقه���ر. ل  ال���ذي  مقولة:اجلي����س  اإ�ضق���اط  فيه���ا  ومت  هزمي���ة،   �ض���ر 

الفل�ضطيني���ة  املقاوم���ة  لبن���ان جنح���ت  املقاوم���ة يف  انت�ض���ارات  ومب���وازاة 
�ضن���ة  القط���اع  عل���ى  الإ�ضرائيلي���ة  احل���رب  اأه���داف  اإف�ض���ال  يف  غ���زة  يف 
�ض���ارك  الت���ي  غ���زة  �ض���د  الإب���ادة  ح���رب  ف�ضل���ت  وق���د   .2009  -  2008
يف  ف�ضل���ت  العرب���ي،  العت���دال  واأنظم���ة  مب���ارك،  ح�ضن���ي  نظ���ام  فيه���ا 

 الني���ل م���ن �ضم���ود ال�ضع���ب الفل�ضطين���ي يف غ���زة مدين���ة البطول���ة والعزة.
و�ضدد عل���ى ان الوحدة الوطنية الفل�ضطينية تبقى الركي���زة الأ�ضا�ضية ملعركة 

التحرر الوطني من ال�ضتعمار ال�ضتيطاين ال�ضهيوين.
وتناول �ضعد يف كلمته الثورات العربية معتربا اأن هذه الثورات ولدت من رحم 
املقاومة الفل�ضطيني���ة واللبنانية، ومن رحم الن�ضالت ال�ضعبية املرتاكمة �ضد 
التبعية وال�ضتبداد وال�ضتغ���الل، م�ضيفا غر اأن هذه الثورات تتعر�س للتاآمر 
اخلارج���ي من قبل اأمركا وال���دول ال�ضتعمارية الأخ���رى، اإ�ضافة اإل التاآمر 

الداخلي من قبل قوى الثورة امل�ضادة.
والدليل على النف���اق ال�ضتعماري هو املوقف ال�ضلبي جتاه �ضوريا، على الرغم 
م���ن الربنامج الإ�ضالحي الذي طرحت���ه القيادة ال�ضيا�ضي���ة. فال�ضغوط التي 
متار�ضه���ا ال���دول ال�ضتعمارية، وال���دول العربي���ة الرجعية، �ض���د �ضوريا اإمنا 
ت�ضته���دف مواقف �ضوريا املوؤيدة للمقاوم���ة يف فل�ضطني ولبنان، واملتحالفة مع 
اإي���ران الث���ورة، والراف�ضة لال�ضت�ض���الم لإ�ضرائيل.اأما نحن فعل���ى ثقة بقدرة 
ال�ضع���ب والقي���ادة يف �ضوري���ا على جتاوز الأو�ض���اع الراهن���ة، وتعزيز امل�ضرة 
ال�ضالحي���ة م���ن خ���الل احل���وار الداخل���ي، بعيدا ع���ن كل اأ�ض���كال ال�ضغوط 

اخلارجية.

وتناول �ضعد الو�ضع اللبناين وتعرث ت�ضكيل احلكومة والأحداث الخرة، وخ�ضو�ضا 
حادثتي العتداء عل���ى اليونيفل ومبنى وزارة الت�ضالت، معتربا اأن الأو�ضاع 
تبعث على القلق ال�ضديد. فالعتداء على اليونيفيل ميثل جرمية م�ضبوهة، قد 
تكون اإ�ضرائيل وراءها. اأما الهدف فهو دفع قوات اليونيفيل اإل نقل مقر قيادتها 
 اإل داخل الأرا�ضي املحتلة من اأجل اإخ�ضاعها للمزيد من ال�ضغوط الإ�ضرائيلية.
وقبل اأم�س قامت عنا�ضر من جهاز املعلومات باحتالل الطابق الثاين يف مبنى 
تاب���ع لوزارة الت�ضالت، وذلك باأوامر من املدي���ر العام لقوى الأمن الداخلي 

الذي مترد علنا على اأوامر وزيري الت�ضالت والداخلية.
ودع���ا ال ان تبادر القوى الوطنية املقاومة، وقوى الكرثية النيابية اجلديدة، 
اإل اللتقاء على برنامج لالنقاذ الوطني، وت�ضكيل حكومة جديدة قادرة على 
حمل برنامج يركز على حماية ال�ضلم الأهلي، احلفاظ على املقاومة و�ضالحها، 
اإقفال الأبواب اأمام التدخالت والخرتاقات ال�ضتعمارية وال�ضهيونية، اإ�ضافة 
اإل الإ�ض���الح ال�ضيا�ضي وجتاوز النظام الطائفي، ف�ضال عن معاجلة الزمات 

القت�ضادية والجتماعية التي يعاين منها املواطنون.
وخت���م �ضع���د بتوجيه حتية اج���الل واكب���ار اإل ال�ضهيدي���ن ال�ضقيقني حممود 

ون�ضال املجذوب، واإل �ضهداء م�ضرة العودة وجرحاها.

مهرجان �صيا�صي احياء للذكرى ال�صنوية اخلام�صة
ال�صت�صهاد القائد حممود املجذوب اأبو حمزة و�صقيقه ن�صال
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اأك���د �ضماح���ة العالم���ة ال�ضي���خ عفي���ف النابل�ض���ي: عل���ى اأهمية بن���اء الدولة 
واملوؤ�ض�ض���ات احلامية والراعي���ة لالإن�ضان واملواطن اللبن���اين . وقال �ضماحته 
خ���الل حفل غداء تكرميي اأقامته جمعية الأبرار اخلرية برعايته على �ضرف 
النائب العام ال�ضتئن���ايف يف اجلنوب القا�ضي �ضميح احلاج ح�ضره ح�ضد من 
الق�ض���اة والع�ضكري���ني واحلقوقي���ني والإعالمي���ني: اإنىّ الطائف���ة لي�ضت بدياًل 
�ضحيحًا عن الدولة، والزعامة لي�ضت بدياًل �ضليمًا عن املوؤ�ض�ضات. وما ن�ضهده 
ه���ذه الأيام نتيجة ملا بنين���اه نحن. اإذ كنا نبني للطائف���ة وكنا نبني للزعامة، 
ومل نكن نبني للدولة واملوؤ�ض�ضات. فجنينا ما جنيناه من ف�ضاد واهرتاء وتنازع 

وحتلل وحمميات وما اإل ذلك.
اأ�ضاف:نري���د الق�ضاء �ضلطة م�ضتقلة، تتوخى العدل واإحقاق احلق، ويكفي اأن 
نرتك الق�ضاء يعمل با�ضتقاللية تامة لتتغر الكثر من الأو�ضاع يف هذا البلد. 
واأما الأمن فهو عنوان ال�ضتق���رار والطماأنينة لذلك نريده ج�ضمًا واحدًا قويًا 

فاعاًل، يعمل كل جهاز بالتن�ضيق مع اجلهاز الآخر يف اإطار تكامل الأدوار.
ولعل من املنا�ضب التاأكيد اأي�ضًا على تعاون وتفاعل دور اجلي�س وبقية الجهزة 
المني���ة مع املقاومة لأن ذلك بالفعل هو ما يح�ض���ن لبنان ويقويه ومينع عنه 

الفنت وال�ضطرابات والتهديدات ال�ضرائيلية ب�ضكل خا�س.
وختم: اإننا يف ظل هذه الظروف امل�ضرية ولعل قدر لبنان اأن تكون كل ظروفه 
م�ضرية وحا�ضمة، ن�ضد على اأياديكم اأيها الق�ضاة واأيها الع�ضكريون لتحفظوا 

لبنان بالعدل والقيم والقوة والوحدة.
من جهت���ه �ضكر القا�ضي احل���اج ل�ضماحة العالمة التك���رمي واعترب اأن تعاون 
اجلميع كفيل بتحقيق اإجنازات مهمة على �ضعيد موؤ�ض�ضات الدولة واأنىّ الق�ضاء 

يعمل بجهد لأجل اإحقاق احلق واإعادة الأمور اإل ن�ضابها ال�ضحيح.

مبنا�صبة والدة ال�صّيدة فاطمة الزهراء )ع( العالمة النابل�صي يرعى حفاًل لتكرمي القا�صي �صميح احلاج
وذكرى والدة االإمام روح اهلّل املو�صوي اخلميني)ق.د.ه(

بها و طالباتها ل�ضنة »2010-2011« بح�ض���ور و رعاية ممثىّل جامعة امل�ضطفى  ج جمموعة م���ن طالىّ �ض���ة الإمناء الإ�ضالميىّة �ضيدا حفل تخرىّ ���ة موؤ�ضىّ اأقام���ت جمعيىّ
���ات الإجتماعيىّة و ال�ضخ�ضيىّات اإل جانب ح�ضد كبر  اليىّ يخ »م�ضطفى اجلعفري« بح�ضور ح�ضد كبر من الفعىّ ة الإ�ض���الم و امل�ضلمني ال�ضىّ ���ة يف لبن���ان ، حجىّ العامليىّ

من اأهايل الطالىّب املحتفى بهم.

صورة تجمع مجلس اإلدارة

صورة لطالبات معهد السّيدة نرجس للعلوم اإلسالمّية

صورة لطالبات القرآن الكريمجانب من حضور حفل تخرج معاهد دار الحر العاملي

حفل تخرج معاهد دار الحر العاملي

راعي اإلحتفال حجة اإلسالم واملسمني الشيخ مصطفى الجعفري
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)الرين( �صالة اأفراح جديدة تب�صر النور يف مغدو�صة - �صيدا

�ضحر الطبيعة وجمالها اخلالب وظالل الأ�ضجار اخل�ضراء املحيطة بالرابية 
اخل�ض����راء اجلميلة ت�ضتقبلكم- �ضالة )لرين( لالأفراح على تلة م�ضرفة من 
ت����الل بل����دة مغدو�ض����ة اجلميلة اخل�ض����راء واملطل����ة على مدين����ة �ضيدا حيث 
يجذب����ك �ضحر غ����روب ال�ضم�س الداف����ئ اإل جانب اإطالل����ه اإميانية املتمثلة 
باملنط����رة املق����ام ال�ضيدة العذراء مزار يق�ض����ده كل املوؤمنني من كل املناطق 

اللبنانية.
برعاي���ة وح�ض���ور رئي����س التنظيم ال�ضعب���ي النا�ض���ري الدكت���ور اأ�ضامة �ضعد 
افتتحت ال�ضالة اجلدي���دة )لرين( ل�ضاحبها اأمين رنو بح�ضور رئي�س بلدية 
درب ال�ضي���م م���ارون جحا اإل جانب ح�ض���د كبر من الفعالي���ات الجتماعية 

ولفيف من الأ�ضدقاء واملهتمني واملحبني والعائلة اآل رنو.

عل���ى وقع اأنغ���ام املو�ضيقى وفرقة الدبكة اللبناني���ة الأ�ضيلة جرى عر�س حفل 
زف���اف اإفرتا�ض���ي على �ضبي���ل التجرب���ة لإثبات اجل���دارة والتنظي���م وح�ضن 

ال�ضتقبال والعداد والتح�ضر لأي زفاف مرتقب.
مما اأده�س كافة احل�ضور ولفت انتباه اجلميع ال ح�ضن ال�ضتقبال والتن�ضيق 
املعتم���د لالأزه���ار والإ�ض���اءة املميزة اإل جان���ب اخلدمة ال�ضريع���ة يف تقدمي 
احللوى واملاأكولت وامل�ضروبات الغازية واملياه املعدنية باإ�ضراف مدير ال�ضالة 

�ضامر اأبو دروي�س ورين رنو 
ويف اخلت���ام اأطلق���ت الأ�ضه���م النارية التي ر�ضم���ت يف ال�ضماء اأ�ض���كاًل جميلة 
واأ�ض���واء تبه���ر النظر وواجهت في���ه ظلمات الليل التي حتي���ط باملنطقة حيث 

جعلت حميط ال�ضالة وم�ضاحتها ال�ضا�ضعة اإل �ضوء ي�ضبه النهار.

قطع قالب الحلوى وأيمن رنو أسامة سعد
دكتور أسامة سعد، أحمد الكردي، ناصر الدبسي، أبو خضر عكره وخضر عكره، أبو حسني عفارة، 

يوسف حنينة، أبو طارق رنو

حسان اللقيس ومنى اللقيس، وجمانة اللقيس، سامر أبو درويش

منظر عام للصالة

سحر الزعتري، ندين رنو، فريال الصلح، إيمان سعد ، خديجة الصلح 

العائلة تحتفل بقطع قالب الحلوى. إيمان سعد، وهبة الصلح

ون، ويوسف حنينة، ورئيس بلدية درب السيم مارون حجا، والزميل غالب بعاصيري وسامر أبو درويش
ّ
الدكتور أسامة سعد متوسطًا عقيلته إيمان، وأيمن رن

 Bell صورة املطرب بل

عائلة رنو

عائلة ايمن رنو
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ح يف �صيدا ح �صِ اإفتتاح اإ�صرتاحة �صَ
اإفتتح���ت اإ�ضرتاح���ة �ضح �ضح ل� الني�ضكافية يف �ضيدا ل�ضاحبها �ضالح �ضحادة برعاية الدكت���ور ا�ضامة �ضعد بالقرب من �ضبين�س �ضيدا وبح�ضور ح�ضد كبر من 

ال�ضخ�ضيات والفعاليات الجتماعية وال�ضدقاء.

االستراحة من الخارج

جانب من الحضور

جانب من الحضور الدكتور اسامة سعد مع مدير عام مجلة صيدا غالب بعاصيري

الدكتور اسامة سعد مصافحًا الحضور

عزت أبو جاموس وعلي جمعة من اليمني: الدكتور عبد القادر بساط واملحامي محمد البظان والزميل هالل حبلي والدكتور اسامة سعد جانب من الحضور

الدكتور اسامة سعد يقص الشريط

 الدكتور اسامة سعد
ً
صالح شحادة مستقبال

جانب من الحضور
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بعون���ه تعال افتتح ال�ضيديل و�ضام بعا�ض���ري �ضيدلية حتمل ا�ضمه يف حملة 
ال�ضاحلي���ة �ضيدا بح�ض���ور ح�ضد كبر من الفعالي���ات الجتماعية اإل جانب 
الأهل والأ�ضدقاء من ال�ضليب الأحمر اللبناين واملحبني واملهتمني ومثل اأمني 

عام تيار امل�ضتقبل اأحمد احلريري الدكتور رمزي مرجان.
حي���ث ق���دم ل�ضيوفه خالل احلف���ل احلل���وى والكوكتيل. واأ�ض���رة �ضيدا املجلة 

تتمنى له النجاح والتوفيق يف دوره وعمله ومهنته. 

افتت���ح الفن���ان الت�ضكيلي ناجي املعماري معر�ضه الذي حمل عن���وان ذاكرة ني�ضان بح�ضور ح�ضد كبر من املهتمني والأ�ضدق���اء وامل�ضجعني الداعمني لهذا الفن 
املميز يف لبنان.

افتتاح �صيدلية و�صام بعا�صريي افتتاح معر�س لوحات زيتية ومائية يف جمدليون - �صيدا

وسام بعاصيري وعائلته الفنان التشكيلي ناجي املعماري

وسام بعاصيري، القاضي أكرم بعاصيري وجواد بعاصيري العميد الركن سهيل الشامية ومدير عام مجلة صيدا غالب بعاصيري ومحمد أبو ظهر وولده جاد

وسام بعاصيري وزمالئه في الصليب األحمر اللبناني العميد الركن سهيل الشامية وولده جاد والفنان ناجي املعماري

ممثل أمني عام تيار املستقبل أحمد الحريري الدكتور رمزي مرجان مع عائلة آل بعاصيري الفنان متوسطًا الحضور

جانب من الحضور الفنان وجانب من لوحاته
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ح��ر:غالب بعا�شريي
اإ�صت�صافـــت اأ�صـــرة »جمّلة �صيدا« الفّنـــان الكوميدي »و�صام �صعد« املعروف ب�صخ�صّية اأبو طـــالل« ال�صيداوي اإىل مائدة الغداء يف 

اإ�صرتاحة – �صيدا تكرمياً له و الإجراء حوار: مفتوح من القلب ...اإىل القلب.
فكانت له اإطاللة �صاحرة ممّيزة و معرّبة اإ�صتطاع فيها بطالقة الكوميدي اأبو طالل فر�صها باإعجاب و اإحرتام على احلوار من  

�س الفكاهّية. كل النواحي ...الفنّية ...واالإجتماعّية...واالأحاديث والق�صّ
فجذبنـــا اإليـــه بالب�صمـــة ... واملزحـــة... و ال�صحكة...وخّفة الـــّدم والّروح املرحة التي يتمّتـــع بها، واملعنوّيات العاليـــة، للت�صّوق...

ة املختزنة يف قلبه.. وعقله. اأكرث.. فاأكرث ملعرفة املزيد من املكنونات اخلا�صّ
...و�صر القطب املخفّية "ل�صندوق" كنوز اأفكاره .. واأ�صراره

اإىل جانـــب قدرتـــه العاليـــة علـــى دمـــج ال�صخ�صّيتن التواأمـــن، وهما �صخ�صّية و�صـــام �صعد، االإن�صـــان العادي املتوا�صـــع الطبيعي 
الباحث عن م�صتقبل باهر وواعد لتاأمن م�صتقبله اإ�صوًة باأي �صاب لبناين يبحث عن تاأ�صي�س اأ�صرة.

... و ال�صخ�صّيـــة الثانيـــة الكوميدّيـــة املعروفة باأبو طالل ال�صيداوي املعرّبة بطريقة خمتلفة وال�صاعدة واالأكرث �صهرة وتقدماً 
بزمـــن ق�صـــري قيا�صـــي ج�ّصدهـــا الفّنـــان اأبو طـــالل املتاأّلق يومـــاً... بعد يوم من خـــالل اإطاللتـــه االأ�صبوعّية بربناجمـــه امل�صهور 

واملعروف بربنامج الكوميدي ال�صاحك ال�ّصاخر والالذع ب » CH.N.N »�صي.اأن.اأن«الذي يعر�س على قناة تلفزيون اجلديد.

بطاقة تعريف
الفن���ان و�ض���ام �ضعد املع���روف ب�ضخ�ضي���ة اأبو طالل 
ال�ضيداوي لبناين تولد بروت يف 1981/1/1 تلقى 
علوم���ه املدر�ضي���ة وحاز يف نهاية املط���اف على ثالث 
�ضن���ة اإلكرتوني���ك )BT( خ���الل ف���رتة �ضبابه جذبه 
العم���ل الفني والنقد واملو�ضيق���ى والعزف على العود 
والدربك���ة وتقلي���د ال�ضخ�ضيات بدق���ة متناهية من 
مدر�ضني وج���ران والأ�ضحاب عند لقائه بهم يف كل 

لقاء اأو فر�ضة مدر�ضية.
احلكوات���ي  �ضخ�ضي���ة  اإل  اجنذاب���ه  جان���ب  اإل 
ال�ضي���داوي امل�ضه���ور م���ن جي���ل اإل جي���ل بقدميه 
وجدي���ده م���ن خ���الل �ض���رد الق�ض����س واحلكايات 
الفكاهي���ة والجتماعي���ة التي ا�ضتهر به���ا احلكواتي 
يف �ضه���رات ليايل �ضي���دا القدمية املعروف���ة باأهلها 

ونا�ضبها الطيبني العفويني،
وكان احلكوات���ي يعرف بنكهة ال�ضه���رات واللقاءات 
واجلل�ضات الليلية الطويلة التي ج�ضد فيها احلكواتي 
وينقل���ك احلكوات���ي م���ن حكاي���ة اإل حكاي���ة ت�ضبه 
ق�ض�س لي���ايل »األف ليلة وليل���ة«. البعيدة كل البعد 
عن املل���ل والكلل، حماطًا بالعديد م���ن النا�س كبارًا 
و�ضغارًا ي�ضتمع���ون اإل اأحاديثه ال�ضيقة واملعربة عن 
الواق���ع الجتماع���ي لكل حي وكل ق�ض���ة لها حكاية، 

وكل منطقة لها نكهة خا�ضة.
�ضخ�ضية �أبــ� طالل �ل�شيــد�وي املتاأثرة بالبيئة 
الت���ي ن�ض���اأ فيه���ا وترع���رع من���ذ �ضغره م���ع حمبيه 
واأ�ضدقائ���ه واأبناء مدينت���ه �ضيدا الطيب���ة ال�ضمحة 
املخل�ض���ة والعفوية يف التعاطي مع الآخرين البعيدة 
كل البع���د عن احلقد وال�ضغين���ة واحل�ضد دفعته ال 
التعبر عن خمزون بيئت���ه وم�ضرته الطويلة ك�ضاب 
�ضيداوي ميث���ل �ضخ�ضيتني يف اآن مع���ًا كو�ضام �ضعد 
وال�ضخ�ضي���ة الكوميدية العفوية ال�ضاخرة »اأبوطالل 

ال�ضيداوي«.
لرتجمة ق�ض�س النا����س اليومية التي حتاكي الوقت 
والزم���ن وكل املراح���ل الت���ي تعي�ضه���ا النا����س �ضواء 
اأكانت هذه الق�ض�س الجتماعية فكاهية �ضاخرة اأم 
كانت معاناة اجتماعية مع���ربة وحزينة وموؤملة متثل 
عذابات النا�س اليومية الطاحمة اإل العي�س الكرمي 
من خالل البحث عن توفر فر�س العمل والوظائف 
اإ�ض���وًة بحاج���ات كل ال�ضع���ب اللبن���اين م���ن اأق�ضى 

اجلنوب اإل اأق�ضى ال�ضمال واجلبل والبقاع.
ه���ذه الكاريزم���ا املعربة ع���ن كل هذا الك���م الهائل 
املخزون يف القل���ب والعقل والفكر مكنته من حتقيق 
�ضخ�ضيته باأق�ض���ى �ضرعة قيا�ض���ًا لفنانني اآخرين، 
مم���ا ج���ذب النا����س اإلي���ه فاأ�ضب���ح حدي���ث ال�ضاعة 
واللحظ���ة بالرغم من انتقاد البع�س لأدواره ومتثيله 

لأهم م�ضاه���د املفا�ضل الإجتماعية ال�ضيداوية التي 
تعت���رب م���ن اخل�ضو�ضي���ة ال�ضيداوي���ة الإجتماعية 
املمن���وع التعري���ف عنها به���ذه الطريق���ة ال�ضاخرة، 

هكذا يف�ضل بع�س النا�س.
ويف �ضياق احلديث �ضاألنا اأبو طالل كيف ا�ضتطاع اأبو 

طالل اجلمع ما بني ال�ضخ�ضيتني؟
ق���ال اأبو طالل ال�ضي���داوي احلائز عل���ى �ضهادة يف 
الإلكرتونيك اأنه ل ميكنه التوفيق ما بني الفن ومهنة 
الكهرب���اء، لذا قررت الدمج ب���ني ال�ضخ�ضيتني وفق 
الأ�ض���ول مبعنى ا�ض���ح الذهاب اإل املعاه���د الفنية 
لتلقي العلوم والدرا�ضات العليا لكي اأمتكن من تواأمة 
ال�ضخ�ضيت���ني، فق���رر اأبو طالل الذه���اب اإل م�ضر 
اأم الف���ن... اأم التمثي���ل... اأم الدني���ا... واأم الإبداع 
امل�ضرح���ي بدعم مطلق من والدت���ه التي يكن لها كل 
اح���رتام ويدعو لها بطول العم���ر وال�ضحة لأنها هي 
الوحي���دة امل�ضجع���ة واملوؤيدة مع اإخوان���ه لهذا امل�ضار 
الفن���ي الطوي���ل بالرغم م���ن اعرتا����س العديد من 
الأهل فكانت رحلته الطويل���ة ال�ضاقة اإل م�ضر بعد 
اأن وفرت له والدته املال الالزم لتحقيق هذا النجاح 
فاأكد اأب���و طالل منوهًا مبعهد الفن���ون امل�ضرحية يف 
القاه���رة بع���د اأن اأم�ض���ى في���ه �ضنة ون�ض���ف وتلقى 
العل���وم والدرا�ضات يف هذا املجال ونال �ضهادة ثانية 
من معهد خا�س يع���رف با�ضم »حممد عبد الهادي« 

ومكث���ت في���ه اأربع �ضنوات هذه امل���دة مكنتني من اأن 
اأكون ق���ادرًا على القي���ام بدور الفن���ان الطامح اإل 
حتقيق الإبداع وال�ضهرة معتمدًا يف نف�س الوقت على 

جمهوره وحمبيه من الراأي العام.
لأن ال���راأي العام هو احلكم يف اأي دور يقدمه الفنان 
يف لبنان والعامل العربي ومن واجب الفنان اأن يتقبل 
النتقاد من الراأي العام مهما كان هذا النتقاد وقد 
يك���ون ه���ذا النقد حم���ق اأو قد ل يك���ون فمن واجب 
الفنان اأن يحرتم الأ�ضول الجتماعية واأ�ضول النقد 

والتعبر للراأي العام.
وه���ذا املعه���د تخ���رج من���ه املو�ضيق���ار حمم���د عبد 
الوه���اب، اأحم���د رج���ب، م���ي عزالدي���ن، احمد عز 
وباملنا�ضبة ن���وه اأبو طالل ب���دور ال�ضحافة امل�ضرية 
لقيامه���ا بتق���دمي كل الدع���م لتعريف���ه عل���ى �ضائ���ر 
املعاهد الفنية امل�ضهورة يف القاهرة العريقة بالفن. 

حكاية لبنان... و�شر جناحه بعد �لع�دة
اأك���د اأبو ط���الل اأن اأول اإطالله له يف لبنان كانت من 
خ���الل برنامج الع���رب امل�ضه���ور �ضوبر �ضت���ار الذي 
اأع���ده ونظمه تلفزي���ون امل�ضتقبل ل���كل الهواة العرب 
واملدع���ني والفنانني كفر�ضة ذهبي���ة لتحقيق الذات 
وال�ضخ�ضي���ة الفني���ة وف���ق الأ�ضول باإ�ض���راف جلنة 
متخ�ض�ض���ة ومتمثل���ة ب�ضخ�ضيات قيم���ة ي�ضهد لهم 

يد�وي ة �أب� طالل �ل�شىّ �لك�ميدي و�شام �شعد �ملعروف ب�شخ�شيىّ
حلىّ �شيفًا يف رحاب �إ�شرت�حة �شيد� �ل�شياحيىّة

الكوميدي وسام سعد

أبو طالل وأصدقاءه

58 �صيدا�صيدا 59



مجتمعحوارمناسبات

طاولة رئيس البلدّية: املختار طوني داغر، جون داغر، جورج خوري، الدكتور بيار عطا الله،
الدكتور جون عطا الله،فريد داغر

السفير خليل خليل، محمد عبيد، العميد خليل حّب الله، سامي سلمان وصاحب الدعوة علي الغمجي

ار،زينة قطب،ديانا البابا،غنى الزعتري،فراس النّوام،هيفاء النّوام،جينا برغوتي
ّ
غالب األشقر، واملصرفي الدكتور غسان عّطارنادر أبو ضاهر،لينا وت

الرميلة - �سيداحفل افتتاح م�سبح

Sincerely at your service
Ocap Management team

For more info please call 03738855
Beirut – Saida highway, Rmeileh exit, Lebanon
www.ocaponline.com

gladly invites you to the Cocktail Night
held on the 17 th of June 2011 starting 9 p.m.

Your attendance is highly appreciated and welcomed.
And we are earnestly expecting your participation.

Beach and Restaurant

Sincerely at your service
Ocap Management team

For more info please call 03738855
Beirut – Saida highway, Rmeileh exit, Lebanon
www.ocaponline.com

gladly invites you to the Cocktail Night
held on the 17 th of June 2011 starting 9 p.m.

Your attendance is highly appreciated and welcomed.
And we are earnestly expecting your participation.

Beach and Restaurant

افتت���ح ال�ضي���دان علي الغمجي – وحممد �ضرور م�ضبح »Le cap« » لو كاب« الرميلة- �ضيدا بح�ضور ح�ضد كبر من الفعاليات ال�ضيا�ضية والإجتماعية وامل�ضرفية 
والقت�ضادية، وال�ضياحية اإل جانب ح�ضور مميز من الأ�ضدقاء والأ�ضحاب والأهل.

كمب���ادرة اإع���الن بدء املو�ضم ال�ضياحي ال�ضيفي لعام 2011 ومتي���ز احلفل باإطالق الأ�ضهم النارية املميزة على مدى ع�ضر دقائق م�ضحوبة باأنغام املو�ضيقى من 
وحي املنا�ضبة اإل جانب ح�ضن ال�ضيافة والإ�ضتقبال الذي اأبهر احل�ضور لناحية تقدمي الطعام، وحفل الكوكتيل الذي ا�ضتمر حتى منت�ضف الليل و�ضفت ب�ضهرة 

العمر التي ل تن�ضى كما متيز بها اللبنانيون ب�ضكل عام.

صاحبة الدعوة ياسمني سرور مع األصدقاء

بال�ض���دق والأمان���ة عل���ى اأداء هذه الر�ضال���ة الفنية 
احل�ضا�ض���ة ول ميكن العبور والف���وز وحتقيق النجاح 
والإب���داع اإلىّ من خالل موافقة جلنة احلكم امل�ضرفة 

على هذا الربنامج.
موؤلف���ة من: الفنان القدير اليا����س الرحباين، وزياد 
بطر����س، وجيه���ان وعب���داهلل �ضعود ف���كان الختيار 
الأول ع���ام 2001- 2002 واأ�ضك���ر باملنا�ضب���ة  الأب 
الروح���ي »�ضالم الزع���رتي« الذي وق���ف اإل جانبي 
وفت���ح يل ب���اب التجرب���ة واحلم���داهلل ع���ربت ه���ذا 
الختبار بنجاح وكانت اإطاللتي ناجحة على م�ضتوى 

�ضيدا ولبنان والعامل العربي ب�ضكل عام.
ومن���ذ ذل���ك الوق���ت اتخ���ذت ق���رارًا ب���اأن ا�ضتم���ر 
باإطاللتي كاأبو طالل ال�ضيداوي وبعد برنامج �ضوبر 
�ضتار العرب���ي انتقلت اإل برنامج جديد كان يعر�س 
يف رم�ضان ا�ضمه »يوميات رم�ضان« يعر�ضه تلفزيون 
امل�ضتقبل احلادية ع�ضر لياًل برعاية �ضالم الزعرتي 
وكان الكاراكت���ر جنوبي �ضي���داوي وا�ضتمرينا بهذا 
العم���ل م���ا يق���ارب ال�ضن���ة وكان هن���اك برامج مثل 

الكامرا اخلفية ومقالب �ضاخرة. 
بالرغ���م م���ن اأن العديد م���ن الأ�ضدق���اء طلبوا مني 
التخل���ي لبع����س الوق���ت ع���ن �ضخ�ضي���ة اأب���و طالل 

ال�ضي���داوي فتقبل���ت ه���ذه الفكرة ولك���ن ا�ضتمريت 
ب���اأداء �ضخ�ضي���ة اأبو ط���الل ال�ضيداوي ع���ن قناعة 
وثقة وجنحت بروؤيتي لأنني اأجد نف�ضي مرتاح نف�ضيًا 

و�ضخ�ضية اأبو طالل هي الأقوى عندي.

�أ�شعب م�قف تعر�س له �أب� طالل
اأ�ضار اأبو ط���الل ال�ضيداوي تعر�ضت لأ�ضعب موقف 
عندما بداأنا بعر�س برنامج »�ضي اأن ...اأن« برم�ضان 
وواجهت انتقادات لذعة من بع�س اأبناء �ضيدا على 
خلفية اللهجة وال�ضم وح�ضر ال�ضخ�ضية حتت ا�ضم 

اأبو طالل ال�ضيداوي باللهجة وامل�ضمون.
لأن���ه كاراكت���ر جدي���د يعر����س عل���ى �ضا�ض���ة قن���اة 

اجلديد.
فاأك���دت لهم باأنن���ي اأنا اأعرب عن البيئ���ة ال�ضيداوية 
وكل املراح���ل الت���ي ع�ض���ت فيه���ا يف اأحي���اء �ضي���دا 
وبيئته���ا وجمتمعه���ا  ومقاهيه���ا  بنا�ضه���ا  القدمي���ة 
واخلربي���ات والق�ض����س معروفة ل���دى اجلميع واأنا 
فعاًل تعرفت على �ضخ�س ا�ضمه اأبو طالل من �ضكان 
�ضيدا وكبر يف ال�ضن ون�ضف اخلربيات كان يرويها 
لنا وتاأثرت بها كما قلنا يف بداية احلديث من خالل 

بطاقة التعريف يف بداية احلديث.

حاول اأبو طالل الته���رب من �ضوؤالنا عن التهديدات 
الت���ي تعر�س له���ا يف بداية م�ضواره الفن���ي فاأقت�ضر 
اجل���واب على اأنه �ضحيح تعر����س لبع�س التهديدات 

وا�ضتطعت اأن اأجتاوزها بكل طيبة خاطر وت�ضامح.
وخا�ض���ة اأن اأه���ل �ضي���دا الطيب���ني عنده���م نزع���ة 
الت�ضامح للنا����س فتفهموا �ضخ�ضية اأبو طالل الفنية 
من خالل معرفتهم ب�ضخ�ضي���ة و�ضام �ضعد املواطن 
ال�ضي���داوي ابن البلد وعن���ده مع�ضر و�ضداقات مثل 

اأي مواطن.
واأك���د جم���ددًا اأن امل�ضرف العام عل���ى الربنامج ابن 
�ضي���دا �ضالم الزع���رتي هو ابن املدين���ة ويعرف كل 
هذه التفا�ضيل اإل جانب الدعم املطلق الذي تلقيته 

من اإدارة تلفزيون اجلديد. 
وختم اأب���و طالل يف هذا ال�ضياق اأن���ه يرغب ويتمنى 
يف اإع���داد م�ضرحي���ة فنية جتمع حت���ت �ضقف واحد 
جمه���ور 8 اآذار و14 اآذار حتم���ل ا�ض���م »لبن���ان ي���دًا 
واح���دة« بعيدًا عن املذهبي���ة والطائفية حتى نوؤ�ض�س 
لالأجي���ال القادم���ة احلي���اة الرغيدة والثق���ة ما بني 

جميع اأبناء الوطن.
اأح���ب املمثل���ني والفنان���ني عل���ى قل���ب اأب���و ط���الل 

ال�ضيداوي من لبنانيني وعرب:
- الفنان ال�ضيداوي ف�ضل �ضاكر

-  الفنان العربي ح�ضني اجلا�ضمي
- �ضرين

- الفنان عبد اهلل روي�ضد
- الفنان را�ضد املاجد

- وبالطبع الفنان جورج و�ضوف.

�أهم ه��ياته
- الباي�ضب���ول، اإل جان���ب حب���ه ال�ضدي���د مل�ضاه���دة 
غروب ال�ضم�س بجوار قلع���ة �ضيدا البحرية وحميط 
املدين���ة القدمية املجاورة ل�ضاطئ البحر ال�ضيداوي 

الهادئ.
- يخ���اف اأب���و ط���الل ال�ضي���داوي م���ن املرتفع���ات 

وامل�ضاعد وكافة الأماكن العالية.
بالرغم من تاأكيده عن جتاوز هذا اخلوف.

و�ض���دد جمددًا على اأهمية دور الأم يف رعاية الأ�ضرة 
وحمايته���ا وت�ضجيعه���ا لتحقي���ق ال�ضخ�ضي���ة وبن���اء 
امل�ضتقب���ل و�ضك���ر باملنا�ضبة كل من وق���ف اإل جانبه 
من و�ضائل الإع���الم والفنانني وخ�س بال�ضكر اإدارة 
تلفزيون اجلديد مديرًا وموظفني ومتنى ملجلة �ضيدا 
ع���رب التاريخ املزيد م���ن التق���دم والإزدهار حل�ضن 
اأداء دورها ومنحه الفر�ض���ة واإجراء احلوار املفتوح 
للتعبر ال�ضامل وال�ضريح وم�ضرته الفنية الطويلة.

الكوميدي وسام سعد والزميل غالب بعاصيري
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ن�سال ب�سراوي يكرم الإعالمني يف مطعم "Square cafe" ال�سبية مجتمعمجتمع "   Square cafe" ال�ضبية. ح�ض���ر ح�ضد كبر من الوجوه  اأق���ام ن�ض���ال ب�ض���راوي حفل �ضاهر تكرميًا لالإعالم���ني يف مطعم 
الإعالمية و الفنية و اأهل ال�ضيا�ضة واملجتمع.

ميل جعفر جواد
ّ
ميل غالب بعاصيري والز

ّ
نضال بشراوي مرحبًا الز

اإلعالمية جوزفني رحمه

ا، رانيا مّيال، نضال بشراوي و عبد الرحمن بلعه
ّ
وسام حن

ا و رانيا سواح
ّ
نضال بشراوي، اإلعالمي وسام حن

نضال بشراوي، الدكتور نادر صعب، اإلعالمية أنابيال هالل ويعقوب بشراوي

اإلعالمية ريما صيرفياملذيعة داليا طه اإلعالمية رانيا مّيال

كوكبة من الجميالت مع صاحب الدعوة

رف: الوزير إيلي ماروني متوسطًا ممثل نقابة الصحافة فؤاد الحركة و الوفد املشارك صاحب الدعوة نضال بشراوي و مدير عام مجلة صيدا غالب بعاصيري
ّ

 طاولة الش

عبد الرحمن بلعه و خطيبته رنا

الوزير إيلي ماروني، نضال بشراوي و مدير عام مجلة صيدا الزميل غالب بعاصيري
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حفل تخرج ثانوية رفيق احلريري يف �سيدا

مجتمع

ح���ازت الطالب���ة ليتي�ضيا ح�ضن الزين على �ضهادة البكالوريا الثانية املدر�ضية بتقدير جيد جدًا و نالت الطالبة �ضينتيا ح�ضن الزين اأي�ضًا على درجة تقدير جيد 
جدًا يف �ضهادة الربفيه املدر�ضية، واحتفل املهند�س ح�ضن الزين وعقيلته رمال بنجاح ابنتيهما مع الأهل والأ�ضدقاء بهذه املنا�ضبة، واقيم حفل كوكتيل.

�أفر�ح: �آل رباح و�آل �ملعلم
يف ج���وىّ عابق بالبهجة و الفرح اإحتفل ال�ضاب عبدو علي رباح و اجلميلة 
لبىّنى املعلم بزفافهما يف فندق غولدن – بالزا – طريق املطار. ح�ضر 
باح الول، عدد كبر من الأهل و  احلفل الذي اإ�ضتمر اإل �ضاعات ال�ضىّ
الأ�ضدقاء الذين متنوا جميعهم التوفيق للعرو�ضني و بالرفاه و البنني. 
�ألف مربوك

ت��شيح
ورد يف احلوار الذي اأجرته » �ضيدا عرب التاريخ« مع رئي�ضة جمعية »اإعانة 
ه معنى الفقرة املتعلقة  الطفل« ال�ضيدة اأ�ضمى بلىّويل خطاأ غر مق�ضود �ضوىّ

ب�ضوؤون رعاية الطفل يف �ضيدا. لذلك اإقت�ضى الإعتذار والتو�ضيح.

املهندس حسن الزين وكريمتيه ليتيسيا وسينتيا

ليتيسيا حسن الزين وملكة غدار

املهندس حسن الزين متوسطًا العائلة

املهندس حسن الزين والعائلة واملهندس محمد عالء الدين

الريا�صي بريوت اأخرياً بطل �صلة النوادي االآ�صيوية

اأحرز النادي الريا�ضي ببروت للمرة الأول كاأ�س بطولة النوادي الأ�ضيوية ال 
22 يف كرة ال�ضلة للرجال التي اإ�ضت�ضافتها العا�ضمة الفيلبينية يف 28 اأيار اإل 

5 حزيران يف قاعة »فيلي�ضورن« مبانيال.
بع���د فوزه يف املباراة النهائية عل���ى حامل اللقب يف ال�ضنتني الأخرتني مهرام 
الإي���راين بف���ارق ت�ضع نق���اط 91-82 ) الأ�ض���واط 14-17، 39-38، 58-57، 

91-82( اأم���ام جمهور كبر تقدمه رئي�س الإحتاد الأ�ضيوي لكرة ال�ضلة ال�ضيخ 
�ضع���ود ب���ن علي اآل ثاين و �ضف���ر اإيران و قن�ضل لبنان الع���ام جوزيف اأ�ضعد و 

رئي�س النادي الريا�ضي املهند�س ه�ضام اجلارودي.
األف مربوك
للريا�ضي و لبنان

رياضه
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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:

االأمـــور  بع�ـــس  اأخـــرياً  ت�صتـــدرك 
يف  اإ�صالحـــه  يجـــب  مـــا  وت�صلـــح 
حميطـــك العملـــي. زيـــارة متوقعـــة 
مـــن اأحـــد االأ�صدقـــاء تفتـــح �صفحة 
جديدة مـــن املودة واالإخال�س. رقم 

احلظ 13

�صـــراع �صعـــب مع �صوء احلـــظ، لكّن 
االآمـــال بـــداأت تلـــوح يف االأفـــق، فـــال 
تـــرتك الياأ�س ي�صيطـــر عليك. جتد 
نف�صك و�صـــط دوامة من الت�صاوؤالت 

املحرّية، فال ت�صت�صلم 

االأبـــواب،  علـــى  �صفـــر  م�صـــروع 
وعرو�صـــات كثرية يف العمل جتعلك 
يف حـــرية من اأمـــرك. خالف ب�صيط 
مـــع احلبيـــب وال�صبـــب هـــو الغرور. 

رقم احلظ 4

وت�صـــع  ب�صمـــت،  م�صاكلـــك  تعالـــج 
النقـــاط على احلـــروف يف كل �صاردة 
اأو واردة تتعلـــق بـــك. حتلـــم كثـــرياً، 
رغـــم  تتحقـــق  غالبـــاً  واأحالمـــك 

تدخالت القدر

منـــك،  املقربـــن  م�صاعـــر  تراعـــي 
وتفتح �صفحة جديدة مع �صركائك، 
ـــل  التو�صّ الق�صـــد  كّل  والق�صـــد 
اإىل فر�ـــس �صروطـــك علـــى طاولـــة 

املفاو�صات. رقم احلظ 36

تفاهـــم عميـــق مـــع احلبيـــب و�صعور 
بالر�صى. بع�ـــس امل�صاكل ال�صطحية 
جتـــد طريقهـــا اىل احلـــّل. ال ت�صـــغ 
اإىل االأ�صـــوات التـــي ت�صذ عن اأ�صول 

الكالم

طريـــق  وتتلم�ـــس  احليـــاة  تع�صـــق 
النجـــاح بـــكل ثقـــة بالنف�ـــس. حتاول 
لكافـــة  املر�صيـــة  احللـــول  فر�ـــس 
العوائـــق، وتنجـــح يف التاأثـــري علـــى 

جمريات االأمور.
رقم احلظ 19

ا�صـــرف مـــا يف اجليـــب، ياأتيك ما يف 
الغيـــب، �صعـــار تتم�صـــك بـــه بعـــد اأن 
زادت م�صاريفك عن حّدها، والفلك 
ين�صحـــك بع�صـــر النفقـــات يف هـــذا 

الزمن الرديء

عـــامل  يف  جديـــد  كل  عـــن  تبحـــث 
املو�صـــة، وُتدخل التجـــارة اىل عاملك 
اخلا�س. االأزياء ت�صرتعي اإنتباهك، 
واحلظ ي�صحك لك عند كل خطوة 

ُتقدم عليها.
رقم احلظ 8

حياتـــك العمليـــة مليئـــة باملفاجاآت، 
بالهـــدوء  تت�صـــم  والعاطفيـــة 
الفلـــك  مـــن  التهـــاين  وال�صكينـــة. 
تن�صـــب عليك، لكن املهم اأن حتافظ 

على توا�صعك يف املجتمع

الفـــرتة  هـــذه  اأيامـــك  ت�صهـــده  مـــا 
مـــرّده اىل قـــوة اإميانـــك مبـــا تفعل. 
حان وقـــت القطـــاف، والزمن الذي  
الوفـــرية  باالأربـــاح  يعـــدك  تعي�صـــه 

والغد امل�صرق. 
رقم احلظ 40

احلـــوت،  اأيهـــا  متـــن  اأ�صا�صـــك 
و�صخ�صيتك بلورها الزمن و�صقلها 
يف  منتظـــر  فـــرح  متكامـــل.  بقالـــب 
حميطـــك العملـــي، واحلبيب يجدد 

وعده لك باالإخال�س

66 �صيدا




