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كلمة العدد

٭... اإّنه
الــقــائــد الــعــمــاد جـــان قــهــ�جــي اإ�ــصــتــحــّق بــجــدارة 
وبكل فخر واإعتزاز واإخال�ض و�صرف000 ووفاء 
من  للكلمة  مــا  بكل  الــ�ــّصــرف،  و�ــصــام  ومناقبّية، 
والـــّدور  الأداء000  يف  و�ــصــدق  وم�صم�ن  معنى 
�صخ�صّية  لإخــتــيــاره  القيادي  امل�صّرف  واملن�صب 

عام-2011.
الع�صكرّية"  "امل�ؤ�ّص�صة  دور  لأهــمــّيــة  نــظــراً  ٭ 
ال�طنّية اللبنانّية ولأّن هذه " امل�ؤ�ّص�صة العريقة" 
ال�ّصرفاء000  كــّل  رحمها  مــن  تخرج  الع�صكرّية 
الأوفياء000 والأبطال000 اأفرادا000ً ورتباًء000 
الّرفيعة  املنا�صب  اأ�صحاب  من  وقــادة  و�صّباطاً 
والأداء000  ــــــــّدور  وال املــنــاقــبــّيــة  يف  املــ�ــصــتــ�ى 

وال�ّصرف000 والّت�صحّية وال�فاء لل�طن.
واحد  خندٍق  يف  ومتايز  اإ�صتثناء  دون  جميعهم 
دفـــاعـــاً عــن �ــصــرف، وكـــرامـــة �صعب لــبــنــان حّتى 

ال�ّصهادة.
ـــــه ومـــ�ؤ�ـــّصـــ�ـــصـــاتـــه  حلـــمـــايـــة اأبـــــنـــــائـــــه000 واأر�ـــــص
ال�ّصرعّيةمن كّل اإعتداء عليه يف �صائر املحافظات 
جبهة  يف  الإ�صرائيلي  الــعــدّو  قبل  مــن  ــًة  وخــا�ــصّ
امدة، واملقاومة ال�صامدة دائماً يف  اجلن�ب ال�صّ

امل�اجهة اإىل جانب اجلي�ض اللبناين.
٭ 000 اإّنه القائد

اإبــــن املــ�ؤ�ــّصــ�ــصــة الــعــ�ــصــكــرّيــة الـــّنـــزيـــه000 عفيف 
ــ�ــصــان، �صاحب  الـــّنـــفـــ�ـــض000 نــظــيــف الــكــف والــل
والإخــال�ــض  بال�ّصجاعة  املفعّم  الّناب�ض  القلب 

والعطاء000 والّت�صحّية وال�فاء.
٭ ع�صق وطنه لبنان

الإنت�صاب  باإختياره  �صائبا000ً  فكان خياره   000
امل�صّرف اإىل امل�ؤ�ّص�صة الع�صكرّية000 لأّنها م�ؤ�ّص�صة 
بعيدة كّل البعد عن املذهبّية والطائفّية ولأّنها 
الــ�حــدة  م�ؤ�ّص�صة  الــ�ــّصــعــب000  م�ؤ�ّص�صة  اأيــ�ــصــاً 

ال�طنّية اللبنانّية.
عن�ان000 واحد000 م�ّحد

�صرف000 ت�صحّية000 وفاء يف �صبيل لبنان.
٭ 000 اإّنه القائد

قيادة  من�صب  تــبــّ�اأ  الــذي  قه�جي  جــان  العماد 
اجلي�ض اللبناين.

ب�صفة قائد نزيه بعد ان جنح يف كّل الإختيارات 
الع�صكرّية000والأمنّية من خالل دورات املعاهد 
الإ�صرتاتيجّية  ــــة  والإدارّي الع�صكرّية  والكلّيات 
التي ت�صعها وتقّررها الأ�ص�ض والق�انني املرعّية 
الإجراء يف لبنان واخلارج حيث حظي على عّدة 
باإمتياز  خّ�لته  ممــتــاز  بــدرجــة  تقّييم  �ــصــهــادات 
"قائد  من�صب  لتبّ�اأ  وثقة  فخر  بكّل  لل��ص�ل 

جي�ض".
٭ 000 اإذاً؟

ــات املـــرمـــ�قـــة الــعــ�ــصــكــرّيــة  ــّي ــخــ�ــص اإخـــتـــيـــار الــ�ــّص
وال�ّصيا�صّية000  واملــدنــّيــة000  الــبــارزة  احلكيمة 
ــــة000 والـــفـــكـــرّيـــة والـــّثـــقـــافـــّيـــة  والإجــــتــــمــــاعــــّي
بالإجماع  واملثّقفني  املبدعني  وكــّل  والفنّية000 
مل يـــــاأِت هـــذا الـــقـــرار والإخـــتـــيـــار مـــن فــــراغ اأو 
حمراء"  "غرف  عن  �صادر  بقرار  اأو  �صدفة000 

اأو "غرف �ص�داء".
وا�صحة  اأ�ص�ض  على  مبنّياً  الــقــرار  هــذا  يـــاأِت  بــل 
منطقّية حقيقّية حم�ص��صة ملم��صة00 بالعمل 
باحلقائق  والــّتــ�ــصــحــّيــة  والإخـــال�ـــض  والــعــطــاء 
للعيان واخلا�صعة  والّظاهرة  املرتجمة ميدانّياً 

للّنقد البّناء والّتقدير والإحرتام
لإن�صاف كّل ال�ّصخ�صّيات بحّق وفق عملها ودورها 
اللبناين000  املجتمع  يف  والفّعال  الهاّم  الفاعل 

والعربي000 والّدويل.
٭ اإّنه 

القائد العماد جان قه�جي
الذي اإ�صتحّق بكل جدارة وفخر و�صرف واإعتزاز 
بالكفاءة  عــــــام-2011.  �صخ�صّية  لــقــب  يــنــال  اأن 
000 واملـــ�قـــف املــ�ــصــرف والإخـــال�ـــض والــّتــقــديــر 
والإحــرتام من قبل مقام هام رفيع امل�صت�ى األ 
وه� امللتقى الّثقايف للح�ار "اللبناين - العاملي" 

وجتّمع البي�تات الثقافّية يف لبنان.
000 اإىل جانب تكرمي مبدعني اآخرين من اأبناء 

وطننا الغايل لبنان000 
بكّل  نــتــقــّدم  �صيدا"  "جمّلة  كــاأ�ــصــرة  وبـــدورنـــا 
فخر000 واإعتزاز و�صرف بالّتهنئة القلبّية لقائد 
اجلي�ض اللبناين العماد جان قه�جي وللم�ؤ�ّص�صة 

الع�صكرّية وللبنان.

تكرمي قائد �جلي�ش �للبناين
�لعماد جان قه�جي

... و�ختياره �شخ�شية عام  2011 
 و�شام �شرف... وفخر للبنان

قائد �لجي�ش �للبناني
�لعماد جان قه�جي
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٭ ول�شي����د� – �ملدين����ة �أبن����اء �شرف����اء قادة000 
زعم����اء منا�شل����ن حّتى �ل�ّشه����ادة كان له����م �أثر 
كب����ري يف رفع �شاأن هذه �ملدينة �لطيبة وم�شريتها 
�لّطويل����ة �لوطنّي����ة يف �لكف����اح و�لعط����اء و�لعم����ل 
�لّدوؤوب يف �شّتى �مليادين �ل�ّشيا�شّية و�لإجتماعّية 

و�خلدماتّية و�ملقاومة و�لتحرير.
و�لّتاريخ �إن حكى .. يلزمنا جمّلد�ت طويلة للن�شر 
�حلقائ����ق00 و�لّتو�شي����ف باحلدي����ث و�لّت�شنيف 
�ملح����ّق ع����ن رموز �لع����ّزة و�لكر�م����ة �ل�ّشرفاء من 

�أبناء �شيد�.
000 ويحّق لنا و�شع خطوط حمر�ء دفاعًا عنهم 

وعن م�شريتهم �لّن�شالّية �لّطويلة.
ل����ح  ٭ �أمث����ال.. �لّرئي�����ض �ل�ّشهي����د ريا�����ض �ل�شّ
وم�شريت����ه �مل�شّرفة لدع����م �إ�شتق����ال لبنان حّتى 

�ل�ّشهادة رحمه �هلل 
٭ و�ملنا�ش����ل �ل�ّشهي����د مع����روف �شع����د وم�شريته 
ق�شّي����ة  دع����م  �لّطويل����ة يف  �لّن�شالّي����ة  �مل�شّرف����ة 
فل�شطن و�لفقر�ء و�مل�شاك����ن ووطنه لبنان حّتى 

�ل�ّشهادة رحمه �هلل.
٭ و�ملنا�شل م�شطفى معروف �شعد �لذي ج�ّشد 
�مل�ش����رية �لّن�شالّي����ة يف �شّت����ى �مليادي����ن �لقومّي����ة 

و�لعربّية �للبنانّية حّتى �ل�ّشهادة رحمه �هلل.
٭ و�لّرئي�����ض �ل�ّشهيد رفيق �حلريري �لذي �شّجل 
يف �أمان����ة �شجّل �لّتاريخ �أ�ش����رف �ملو�قف �مل�شرفة 

�لوطنّي����ة و�لعربّية و�لإ�شامّية من����ذ توقيع �إتفاق 
�لّطائف لوق����ف �حلرب �لأهلّية و�إع����ادة �لإعمار 
ودع����م �ملقاومة من خال فر�����ض معادلة تفاهم 
ني�ش����ان عام 1996 لإحقاق �حل����ّق ودعم �ملقاومة 

ووطنه لبنان حّتى �ل�ّشهادة رحمه �هلل.
٭ و�لوزي����ر �شاحب �لأي����ادي �لبي�ش����اء �لدكتور 
نزيه �لبزري طبيب �لفقر�ء و�مل�شاكن و�ملنا�شل 
يف �لّدفاع عن ق�شّية لبنان وفل�شطن رحمه �هلل.

٭ �آخر �لكام:
ملاذ�؟ �لّنائب �ل�شيدة بهية �حلريري 

�أحمر00 باخلط �لأحمر �لعري�ض
٭ لأنه����ا �شيدة لها علينا �لكث����ري يف كل مو�قفها 
�ملتقدم����ة، فه����ي �ملتاألق����ة �أب����دً� يف كل �مل����ج �لإت 
�لثقافي����ة، و�لفكري����ة، و�لرتبوي����ة و�لإن�شاني����ة، و 
�لإجتماعي����ة عل����ى �مل�شت����وى �للبن����اين و�لعرب����ي 
و�لعامل����ي. بكل رحابة �شدر وعط����اء ومدى �لفكر 
�ملتج����دد للم�شتقبل، عمًا... وعط����اًء وبناء يليق 
به����ذ� �ملجتمع �ملق����اوم، وبه����ذه �ملدين����ة �لعريقة 
"�شيد�" �لتي عّلمت �حلرف �لأول و�ل�شر�ع �لأول 

لتوؤكد حا�شرها وما�شيها. 
٭... �إنها مدينة للحياة و�لإبد�ع يف كل ما حتمله 
ه����ذه �ل�شيدة م����ن �إمكانات وطموح����ات تبلغ حد 
�حُللم... �لذي ل ُيح����د... فهي �لتي تو��شلت... 
ح����و�رً�... ح�شاريًا... بن خمتل����ف �حل�شار�ت، 

م����ن خ����ال دعوته����ا للعدي����د م����ن �أه����م و�أرق����ى 
�ملوؤ�ش�ش����ات و�ل�شخ�شي����ات �لعربي����ة و�لأوروبي����ة 

و�لعاملية.
وعقد �ملوؤمتر�ت، وتكرمي �ملبدعن من �للبنانين 

و�لعرب وغريهم.
وتو�أم����ت �شي����د� "�ملدينة" مع �لعدي����د من �ملدن 
كل  ترمي����م  و�أع����ادت  وغري�لعربي����ة.  �لعربي����ة 
�لأماك����ن و�ملباين �لأثرية حلمايته����ا، و�ملحافظة 

عليها، و�إبقاءها �شعلًة ومنارًة لاأجيال.
ول يوؤث����ر كل ه����ذ� عل����ى ن�شاطاته����ا وعطاء�ته����ا 
�مل�شاع����د�ت  �أ�ش����كال  كل  لتق����دم  �لإن�شاني����ة، 
و�خلدم����ات على �مل�شتوى �لرتب����وي، و�ل�شحي، و 

�لإجتماعي، و�لثقايف و�لعلمي لغٍد مزهر.
... �إنها �ل�شيدة بهية �حلريري ر�ئدة �ملبادر�ت... 

و�حل�شور �ملميز.
... �إنها حق����ًا �ل�شيدة �ملتاألقة يف كل زمان ومكان 
ت�شتحق منا �لتقدي����ر وكل  �لإحرت�م �ملميز نظرً� 
لأهمية دورها �ملميز �لر�ئد و�ل�شامل يف �شّتى �ملج 
�لإت، �لذي تخّطه لها باأحرف من ذهب يف �شجل 
"�لأمانة �لتاريخية" لهذه �ل�شيدة �لكبرية... بهية 
�حلريري �أخت �ل�شهي����د �لرئي�ض رفيق �حلريري 
وتو�أم روحه ورم����ز روح م�شريته �لطويلة...، من 
منطلق �أ�شالتها �لعربي����ة يف �شبيل لبنان �لو�حد 

�ملوحد.

للخ���ط »�لأحم���ر« �لعري�ض م�ش���ار، وعهد، وعرف 
و��ش���ح ومقاليد ُحكم، وتو�شيف جّي���د نبيه ومبد�أ 
�شحيح م�ش���ّرف... ومنطق حمق، و�أ�شول و�شر�ئع 
وقو�ن���ن، تو�ش���ع يف �إطاره���ا �ل�شحي���ح �لقانوين 
�ل�شليم، بهدف ر�شم �ل�شورة �حلقيقّية لل�شخ�شّية 
�ملرتق���ب تكرميه���ا... �أو �إنتقاده���ا يف �ل�ش���ّر�ء... 

و�ل�شّر�ء.
....بعي���دً� كل �لبعد ع���ن �حلق���د �ل�شخ�شي...�أو 
�لكر�هي���ة �لذ�تّية، �أو �لإنتق���ام �ملعنوي... و�ملادي 
�ملو�شوعّي���ة  بعي���دً� ع���ن  �مل�شتهدف���ة  لل�شخ�شّي���ة 

و�ل�شفافّية ملجرد �لّرغبة يف �لإنتقاد فقط
�شو�ء... بالكام و�لطبل و�لزمر و�لتجريح و�لعز�ء 
�جلماهريي �لغري جم���ٍد يف مو�جهة �حلقائق بكل 

مو�شوعّية... وبهدف �لإنتقام من �ملقام �لعايل.
... وعل���ى �ش���وء ه���ذ� �لت�شني���ف... و�لتو�شي���ف 
بح���ق  لل�شخ�شّي���ة،  �ملمّي���ز  و�لإ�شتحق���اق  �ملح���ق 
ميّكن بكل �شر�ح���ة ومو�شوعّي���ة و�شفافّية مطلقة 
للعه���د،  وف���اء  و�إخا����ض  و�إمي���ان...  وق���وة... 
�إن�ش���اف كل �ل�شخ�شّيات : من �أ�شحاب �ل�شيادة، 
و�ل�شماحة،و�لف�شيل���ة و�لعلماء و�ل�ّشادة �لنّو�ب... 
و�لوزر�ء وكبار �لزعم���اء. وكبار �لقادة  �لأ�شر�ف 

من كبار رج �لإت �لإ�شتقال و�لدولة.
... و�خل���ط �لأحمر �لعري����ض يعترب مبثابة، ميثاق 
�ش���رف.. ووفاء وعهد على �لأّمة يجب تطبيقه وفق 
�لت�شنيف.. و�لتو�شي���ف بحق ويعترب �أي�شًا: جد�ر 
ف���ولذي ق���وي مقّد����ض لفر����ض �حلماي���ة و�لهيبة 
على �ل�شخ�شّية �مل�شتهدف���ة وو�شام �شرف م�شّرف 
يعّلق على �ش���دور �جلميع، تقديرً�... و�إخا�شًا... 
و�إحرت�م���ًا وحمب���ًة لدور وعم���ل وعط���اء وم�شرية 
كل �شخ�شّي���ة ممّي���زة، متجي���دً� لذك���رى ه���وؤلء

»�لق���وم �لكبار« م���ن �ل�ّشادة..�أ�شح���اب �ل�شماحة 
�ل�شيا�شّي���ة  �لقيادّي���ة  و�ل�شخ�شّي���ات  و�لف�شيل���ة 
و�لإجتماعّي���ة  و�ملدنّي���ة،  و�لع�شكرّي���ة  و�حلزبّي���ة 
و�لإن�شانّية، �إىل جانب تقدي�ض دور �ل�شهد�ء �لأبر�ر 
�لذي���ن �شّحو� بالغ���ايل و�لنفي�ض ون���ذرو� �أنف�شهم 

بدمائهم �لزكّية �لطاهرة يف �شبيل �لوطن.
.. وياأتي هذ� �لإ�شتحقاق �لقّيم �لأخاقي و�لتقدير 

�له���ام ل���كل �شخ�شية م�شتحق���ة ممي���زة كان لها 
�لباع �لطويل يف �لن�ش���ال و�لعمل و�لوفاء. وماز�ل 
بالإيجاز �لوطن���ي وم�شتمر. يف �لعم���ل �ل�شيا�شي، 
�لإجتماع���ي، و�خلدماتي �لإن�شاين، وف���اًء لبيئتها 
�لإجتماعي���ة و�لديني���ة ومدينته���ا ووطنه���ا �لغايل 
لبنان �إىل جانب دعم �لق�شية �لعربية و�لإ�شامية، 

�لق�شية �ملركزية » �لأم« فل�شطن.
 �إذً�؟

.. نح���ن هن���ا.. ل�شن���ا يف مو�ش���ع �ل�ش���ك باأحد �أو 
�إعط���اء �حِلكم و�لدرو�ض و�لعرب، وت�شنيف �لنا�ض 

وفق �أهو�ءنا �خلا�شة.
» لغاية يف نف�ض يعقوب«.

.. ب���ل نح���ن هن���ا.. يف مو�ش���ع ت�شوي���ب بو�شل���ة 
حقائق كافة �لأمور بحق، ويف مو�شع دور �ملو�طن، 

و�ملر�قب بدميقر�طية وحرية. 
وماذ�؟ بعد!!

..ل���كل �إن�شان.. عقل.. وفك���ر.. ومقام.. وهيبة يف 
ه���ذه �حلي���اة، ونعمة �لعق���ل هّبة �شماوي���ة منحها 
�هلل �شبحان���ه وتعاىل لكل �إن�ش���ان، وميزه فيها من 
�شائر خلقه.. وخملوقات���ه. وذ�كرة �لإن�شان ت�شكل 
�ملخ���زون �حلقيقي �له���ام ب���الإدر�ك و�لوعي لكل 

�إن�شان يف تدبري �شوؤون م�شرية حياته �ليومية.
.. وه���ذ� �لأمر ه���ام ج���دً� و�أ�شا�شي �ل���ذي ي�شهم 
بق���وة وح���ق يف �لت�شني���ف و�لتو�شي���ف �لوجد�ين 
و�لأخاقي �لذي يتمتع فيه كل �إن�شان لر�شم �شورة 
م�شتقبل حياته، ولر�شم خطوط حمر�ء لنف�شه �أوًل 

» قبل �أن ير�شم لاآخرين«.
م���ن خال �لإخا�ض يف �لعم���ل و�لعطاء و�لأخاق 
�حلميدة يف ت�شرفات���ه، و�ل�شلوك و�ل�شرية �لذ�تية 
�حل�شنة، و�لإن�شب���اط �ملعتم���د و�لآد�ب �ملفرو�شة 
يف �لتعاط���ي بال�شاأن �لعام، وف���ق �لقو�نن �ملرعية 
�لإجر�ء �ملدنّية و�لر�شمية وي�شتحق بذلك كل �إن�شان 
منّم���ن ي�شري عل���ى هذ� �ل���درب بكل ج���د�رة وثقة 
ومناقبية و�شفافي���ة و�شرف لقب �إن�شان حمرتم. ل 

يهّن �أحد... ول يقبل بان ُيهان من �أحد.

... وه���ذ� و�جب مقد�ض وطن���ي.. و�إمتياز م�شرف 
ل���كل �لنا�ض.. ول���كل �إن�شان يحرتم نف�ش���ه، وبيئته 

وتقاليد جمتمعه ودينه.. ومدينته ووطنه.
ميك���ن  و�ملنط���ق   000 �ملنطل���ق  ه���ذ�  م���ن   000
ر�شم خط���وط ُحُمر ل���كّل �لقادة و�ل�ّش���ادة �لعلماء  
و�أ�شحاب �ل�ّشيادة و�ل�ّشماحة و�لف�شيلة و�لّزعماء 
و�لع�شكرّي���ة  و�ملدنّي���ة  �ل�ّشيا�شّي���ة  و�ل�ّشخ�شّي���ات 
و�لإجتماعّيةو�لإن�شانّية و�خلدماتّية من قبل �لّر�أي 
�لعام بكّل دميقر�طّية وحرّية لفر�ض �إحرت�م هيبة 

�ل�ّشخ�شّيات �ملحّببة على قلوب �جلميع.
م���ن �ملعي���ب ج���ّدً� �أن ُته���ان �ل�ّشخ�شّي���ات �أو �أي 
�شخ�شّي���ة حمّببة عل���ى قلوب كّل �لّنا����ض بالّد�خل 
- و�خلارج من قبل "�شغار �لقوم" حديثي �لولدة 
و�ل���ّدور و�لّتقيي���م و�لّتقدي���ر يف �لعم���ل �ل�ّشيا�شي 

و�لإجتماعي �إلخ.
000 لأّن للح���ّق جول���ة وج���ولت عريق���ة يف �لعمل 

و�لّن�شال و�مل�شرية �مل�شتمرة.
ة وحكاية وحكايات  ة 000 وق�شّ ولأن للحّق �ألف ق�شّ

م�شرّفة مع �لّزمن، و�لّتاريخ، و�لأمم، و�ل�ّشعوب.
000 ولأّن �لّن�شال و�لكفاح و�لعمل و�جلهاد و�لوفاء 
و�لّت�شحّي���ة و�مل�ش���رية �مل�شتم���ّرة �لوطنّي���ة خط - 
�أحمر باخلط �لأحمر �لعري�ض حلفظ حقوق كافة 

�ل�شخ�شيات �ملرموقة يف تاريخ �لوطن.
وهذ� �إمتي���از م�شّرف ل���كّل �لق���ادة و�ل�ّشخ�شّيات 
دون �إ�شتثن���اء لأن عملهم �لّدوؤوب �مل�شّرف يف �شّتى 
�مليادين كخدمة �لّدين و�لّنا�ض و�لق�شّية و�لوطن.

٭ ول�شيد� - �ملدينة "عا�شمة �ملقاومة و�لّتحرير" 
ة يف �لعمل و�لعط���اء000 و�لكفاح000  نكه���ة خا�شّ

و�لّن�شال و�لوفاء و�لّت�شحّية حّتى �ل�ّشهادة.
يف �شبي���ل حماي���ة �لعي����ض �مل�ش���رتك - �لإ�شامي 
- �مل�شيح���ي و�لوح���دة و�لّدف���اع ع���ن �لوطن وعن 
ة  �شائر ق�شاي���ا �لأّمة �لعربّية - و�لإ�شامّية وخا�شّ

�لق�شّية �ملركزّية »�لأّم« فل�شطن.
كان���ت �شيد�0 وما ز�ل���ت0 و�شتبقى رم���زً� ممّيزً� 
وفّية لأهلها ووطنها. ونا�شها و�شخ�شّياتها �لوطنّية 
ووطنها لبنان مهما غّلت �لّت�شحّيات مدينة �لعي�ض 

�مل�شرتك �إنها مدينة �حلياة.

�أحمر... بالخط �لأحمر �لعري�ش
�لنائب �ل�شّيدة بهّية �لحريري خط �أحمر

الغالفالغالف

بقلم: غالب بعا�شريي
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زيارة البطريرك املاروين مار ب�صارة بطر�ض الراعي اإىل �صيدا

حكاية كل عام درا�صي تتجدد والأهل ي�صرف�ن ما يف اجليب

عقد اإتفاق اإن�صاء فندق �صيدون ُيب�صر الن�ر يف �صيدا

الذكرى التا�صعة والع�صرين لنطالق جبهة املقاومة ال�طنية

زفاف مائة عرو�ض وعري�ض من �صيدا ومنطقتها وخميماتها

اخ�صري من وزنك...دون حرمان

المحــتــويــات
جملة

عرب التاريخ

لبنانية، عربية، جامعة �أ�شب�عية، ت�شدر م�ؤقتًا �شهريًا

�لعدد  121  -  ت�شرين �لثاين  2011

�لر�عي في �لجن�ب: زيارة تاريخية.. وتاأكيد على �لح��ر و�ل�حدة

العماد جان قهوجي
اإختياره.. �صخ�صية عام  2011  

و�صام �صرف... 
وفخر للبنان

اأحمر... باخلط 
الأحمر العري�ض

النائب بهّية احلريري
خط اأحمر

ق�صية الإمام ال�صدر: 
حان وقت

احلقيقة.. واحل�صاب

حوار مفتوح 
مع رئي�ض بلدية �صيدا

املهند�ض حممد ال�صعودي
عقيلة وزير اخلارجية ليلى من�صور:

ما و�صل اإليه عدنان
اإ�صتحقه عن جدارة

اأحمد احلريري يفتتح دورة

ح�صام الدين احلريري الريا�صية 

العربية الـ21 بكرة ال�صلة يف �صيدا

14

30
84

ق�صية الإمام ال�صدر: 
وتاأكيد على احلوار والوحدةالراعي يف اجلنوب: زيارة تاريخية.. حان وقت احلقيقة واحل�صاب

الريا�صية العربية الـ21 بكرة ال�صلة يف �صيدااأحمد احلريري يفتتح دورة ح�صام الدين احلريري 
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�لبحث عن �لكلمة �ل�شائعة
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�شري للغاية
من هــــي ال�صخ�صية؟ املرتقب الإعالن عنها يف 
القريب العاجل لتب�اأها من�صب رفيع امل�صت�ى 
ي�صنــــف وفــــق العــــرف باأنهــــا �صخ�صيــــة ت�صتحق 
بــــكل جــــدارة لت�صلمهــــا �صــــدة هــــذا املن�صــــب بكل 

فخر واإعتزاز.

مل يعد �شرً�
اإمراأة جميلة مطلقة وثرية عملت جاهدة وبكل 
عزميــــة لتب�اأ من�صب هــــام يف مركز ح�صا�ض له 

عالقة بال�صاأن العام اخلدماتي ومل تفلح؟

�شري
لقاء اإنعقد يف منطقة ال�صرحبيل �صيدا الرابية 
اخل�صراء املطلة على مدينة �صيدا جمع ثالث 
�صخ�صيــــات بعــــد غــــروب ال�صم�ض حــــ�ل طاولة 
مفاو�صات لإ�صتثمار كبري عقاري جامع ي�ازي 

بتكلفتــــه املاليــــة ثــــالث مليــــارات لــــرية لبنانية 
ل�صــــراء عــــدة عقــــارات لإن�صــــاء وبنــــاء جممعات 
لالإعــــالن  متهيــــداً  وحديثــــة  راقيــــة  �صكنيــــة 
عنهــــا يف القريــــب العاجل مــــع ت�صهيالت مالية 
بالدفــــع نقداً اأو بالتق�صيــــط الأمر الذي ي�صهم 

يف حلحلة اأزمة ال�صكن.

ل تخف �شرً�
البيــــت  اإبــــن  العتيــــق  ال�صيــــداوي  هــــ�؟  مــــن 
العائلــــي الــــذي ي�صعــــى بــــكل مــــا لديه مــــن ق�ة 
م�صتخدمــــاً ع�اطــــف اأقاربــــه واأحــــد اأ�صدقائــــه 
املقربــــني الأثرياء للقب�ل بعر�ــــض طلبه املايل 
لتحقيــــق حلم قــــدمي راوده يف عز �صبابه وف�صل 
يف حتقيقــــه اإ�صتحق فعاًل هــــذا الرجل اأن يقدم 
لــــه كل الدعم املايل لتحقيــــق هذا احُللم وعلى 
ح�صــــاب الآخرين؟ اجل�اب عند القارئ.. بدون 

تعليق!؟
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قضية قضية

بري في �حتفال بعلبك: 
منع �لتق�شيم و�غتيال فل�شطين بالت�طين

ق�صية الإمام ال�صدر: حان وقت احلقيقة واحل�صاب

سماحة اإلمام املغيب السيد موسى الصدر

�شيد� - د�ئرة �ملعل�مات و�لت�ثيق
تبقى ق�شي����ة �لإمام مو�شى �ل�ش����در عنو�نًا بارزً� 
و�أ�شا�شيًا للبنان و�لعرب و�لأمة �لإ�شامية، نظرً� 
لل����دور �لر�ئد �ل����ذي لعبه عل����ى �ل�شعيد �لد�خلي 
و�خلارجي، وللنهج �ل����ذي ر�شمه يف �شبيل ن�شرة 
�لق�شايا �ملحقة ويف مقدمها ق�شية فل�شطن، ويف 
�شبيل �لوق����وف �إىل جانب �ملظلومن بوجه �لظلم 

و�لت�شلط و �لإ�شتبد�د.
ه����ذه �لق�شية �لت����ي عمرها 33 عام����ًا دخلت هذ� 
�لعام يف مرحلة حا�شم����ة بعد �شقوط نظام معمر 
�لقذ�يف �لذي �رتكب هذه �جلرمية باإخفاء �لإمام 
�ل�شدر ورفيقيه �ل�شيخ حممد يعقوب و�ل�شحايف 

عبا�ض بدر �لدين.
وبعد هذ� �ل�شق����وط و �لإنهيار بات من �ل�شروري 
�لعم����ل لك�ش����ف كل عنا�ش����ر ه����ذه �جلرمية بحق 
لبن����ان و�لع����رب و�مل�شلم����ن، و �لإقت�شا�����ض م����ن 
�لذين �رتكبوها �أف����ر�دً� �أو نظامًا،وبالطبع ك�شف 

م�شري �لإمام وجاء كل �حلقيقة.
و�إذ� كان����ت �جلهود �لتي بذلت مل توؤد �إىل �لنتائج 
�ملرجوة حتى �لآن، فاإن �ملجل�ض �لوطني  �لإنتقايل 
�لليب����ي مدعو �إىل بذل �ملزيد م����ن �جلهد و�لعمل 
م����ن �أج����ل معرفة م����كان وم�شري �لإم����ام �ل�شدر 
ورفيقي����ه، لأن ه����ذه �لق�شية ت�ش����كل عنو�نًا عربيًا 
قب����ل �أن تكون عنو�نًا لبناني����ًا، ولأن �لإمام �ملغّيب 
كان د�ئم����ًا ن�شري �حلق وحركة �ل�شعوب يف �شبيل 

�لتحرر من  �لإ�شتبد�د و�لظلم.
م����اذ� بعد �شق����وط �لق����ذ�يف، وما ه����ي �خلطو�ت 
�لو�ج����ب �لقيام بها يف �شبي����ل ح�شم هذه �لق�شية 

�لوطنية و�لقومية؟
ويف �لع����ام 2008 �أ�شدر �ملحق����ق �لعديل يف لبنان 
ق����ر�رً� باتهام �ملدعى عليه معمر �لقذ�يف و�أعو�نه 
يف جرمي����ة �إخفاء وحج����ز حرية �لإم����ام �ل�شدر 
ورفيقي����ه، كم����ا �أ�شدر مذك����رة غيابي����ة بحقهم، 

و�أحيل �مللف �إىل �ملجل�ض �لعديل.
ويفرت�����ض �أن جتتم����ع هيئ����ة �ملجل�����ض �لع����ديل يف 
ت�شري����ن �لأول 2011 للنظ����ر يف ه����ذ� �لأم����ر، مع 

�لعل����م �أن موعدين كانا حدد� �لع����ام �حلايل ملثل 
ه����ذ�  �لإجتم����اع ومل تنعق����د �لهيئ����ة ب�شب����ب عدم 

�كتمالها.
ويف خطاب����ه يف ذكرى مهرجان �لإمام �ل�شدر يف 
بعلب����ك )31 �آب( متن����ى �لرئي�ض نبي����ه بري على 
�حلكومة �لت�شري����ع بتعين رئي�ض للمجل�ض �لعديل 
ليبا�شر مهام����ه يف متابعة ه����ذه �لق�شية �لوطنية 
و�شو�ها و�لإ�شر�ع ببت هذ� �مللف و�شوق �ملجرمن 

�إىل �لعد�لة.
وعلى �ل�شعيد �للبناين �أي�شًا فقد �شكلت �حلكومة 
�حلالي����ة جلن����ة لتق�ش����ي �حلقائق برئا�ش����ة وزير 
�خلارجي����ة عدنان من�شور من �أج����ل متابعة هذه 
�مل�شاأل����ة مع �ل�شلطات �لليبي����ة �جلديدة )�ملجل�ض 

�لوطني  �لإنتقايل(.
و�شبق ذلك �أن قام �لرئي�ض بري �شخ�شيًا باإجر�ء 
لق����اء�ت و�ت�����ض �لإت مع قيادة �ملجل�����ض �لوطني  
�لإنتقايل �لليبي قب����ل جناح �لثورة و�شقوط نظام 
�لق����ذ�يف، وترك����ز �لبح����ث عل����ى �ش����رورة �لعمل 
لك�شف م�ش����ري �لإمام �ل�ش����در ورفيقيه، و�تخاذ 

كل �لإج����ر�ء�ت �لازم����ة لتحديد م����كان �إخفائه 
و�إط����اق �شر�حه ورفيقي����ه، وملعاقبة �لقذ�يف وكل 

�ملتورطن يف هذه �جلرمية.
ووف����ق �ملعلومات فاإن �أجو�ء ه����ذه �للقاء�ت كانت 
جي����دة و�إيجابي����ة جله����ة تاأكي����د �لقي����ادة �لليبية 
�جلديدة على �إياء هذه �لق�شية �لأهمية �لازمة 

ومتابعتها بكل �هتمام وجدية.
ولحق����ًا �أعلن رئي�����ض �ملجل�ض �لوطن����ي  �لإنتقايل 
�لليب����ي م�شطفى عب����د �جلليل �أن ق�شي����ة �لإمام 
�ل�ش����در ه����ي �أولوي����ة عند �لث����ورة. وعك�����ض هذ� 
�ملوقف �أجو�ء �للقاء�ت و �لإت�ض �لإت �لتي جرت 
يف ب����ريوت ولحق����ًا يف ليبي����ا حي����ث ق����ام وفد من 

حركة »�أمل« بزيارة بنغازي لهذه �لغاية.
ووفق �ملعلومات فاإنه بعد �شقوط �لعا�شمة طر�بل�ض 
�لغ���رب تكثف���ت  �لإت����ض �لإت و�للق���اء�ت من دون 
�لو�شول �إىل نتائج حا�شمة،وجرى �لبحث يف �لعديد 
م���ن �ملعطيات و�لعنا�شر و�ملعلوم���ات وماحقة كل 
خ���رب يتعلق به���ذه �لق�شية �شعي���ًا �إىل معرفة مكان 

�حتجاز �ل�شدر ورفيقيه وك�شف م�شريهم.

�أ�ش��ء على ق�شية �إخفاء �لإمام �ل�شدر
بع���د �جتياح �لعدو �لإ�شر�ئيلي للجنوب يف 14 �آذ�ر 
1978 و�ش���دور �لق���ر�ر 425، قرر �لإم���ام �ل�شدر 
�لقي���ام بتح���رك و��ش���ع باجت���اه �ملل���وك و�لروؤ�شاء 
�لعرب من �أجل �شرح ما تعر�ض ويتعر�ض له لبنان 
عموم���ًا و�جلنوب خ�شو�شًا ج���ر�ء هذ�  �لإجتياح، 
و�لعم���ل ملو�جه���ة �ملخاط���ر �حلقيقية �لت���ي تهدد 

�لوطن من خال عقد قمة عربية لهذه �لغاية.
وبالفعل فقد ق���ام �شماحته بجول���ة عربية �شملت: 
�شوريا، �جلز�ئ���ر، �لأردن، و�ل�شعودية. وركز على 
عقد موؤمتر قم���ة عربية حمدودة لن�شرة �جلنوب 
ودع���م �جلهود �ملبذولة من �أجل ت���د�رك �لأخطار 

�لتي يو�جهها لبنان.
ويف مت���وز م���ن �لع���ام نف�ش���ه نق���ل �إىل �شماحت���ه 
�لقائ���م بالأعمال �لليبي يف لبنان �آنذ�ك دعوة من 
�لقذ�يف لزيارة ليبيا، متمنيًا �أن تكون �لزيارة بن 
19 و 20 �آب. غ���ري �أن �لإمام �ل�شدر �أبلغ �لقيادة 
�لليبية �آنذ�ك رغبته يف �أن تبد�أ �لزيارة يف 25 �آب 
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و��شطر�ره �إىل مغادرتها يف 1 �أيلول.
ويف 25 �آب 1978 �شاف���ر �لإم���ام �ل�ش���در و�ل�شيخ 
حمم���د يعق���وب و�ل�شح���ايف عبا����ض ب���در �لدين 
)�شاح���ب وكالة �أخبار لبن���ان( �إىل ليبيا وكان يف 
ع���د�د مودعيه يف �ملطار �لقائ���م بالأعمال �لليبي 
�آن���ذ�ك حممد بن كورة. ول���دى و�شوله �إىل مطار 
طر�بل����ض �لغ���رب ��شتقبله عن �ل�شلط���ات �لليبية 
رئي�ض مكتب  �لإت�شال �خلارجي يف موؤمتر �ل�شعب 
�لع���ام �أحمد �شحات���ة، و�أقام �ل�ش���در ورفيقيه يف 
فن���دق �ل�شاط���ئ يف طر�بل�ض �لغ���رب �شيوفًا على 

�ل�شلطات �لليبية.
بعد �أن تاأخرت ع���ودة �لإمام �ل�شدر ورفيقيه من 
ليبي���ا طلب �ملجل����ض �لإ�شام���ي �ل�شيع���ي �لأعلى 
من �لقائ���م بالأعمال �لليبي يف ب���ريوت معلومات 
ع���ن �ملو�شوع لكن���ه ماطل لأربعة �ي���ام ما ��شطر 
�ملجل����ض عر����ض �لأم���ر عل���ى رئي����ض �حلكوم���ة 
�آنذ�ك �شليم �حل�ض �ل���ذي ��شتدعى فورً� �لقائم 
بالأعمال �لليب���ي، و�أكد له �لطلب ر�شميُا وب�شورة 

م�شتعجلة.
كذل���ك جتاهل معم���ر �لقذ�يف �ت����ض �لإت رئي�ض 
�جلمهوري���ة �آنذ�ك �ليا�ض �شركي����ض، بينما �دعى 
رئي����ض �حلكوم���ة �لليبي���ة عب���د �ل�ش���ام جلود يف 
�ت�ش���ال �أج���ر�ه م���ع �لرئي����ض �حل����ض �أن �لإمام 

ورفيقيه غادرو� ليبيا.
ي �ملعلومات من م�شادر خمتلفة  ووفق نتائج تق�شّ
تبن �أن �لقيادة �لليبية تختلق رو�ية مغادرة �لإمام 
�ل�ش���در، و�أن �أخب���اره �ختف���ت يف ليبي���ا، ل بل �أن 
حديثًا �أجر�ه �لتلفزي���ون �لليبي مع �لإمام مل يبث 
وبقي م�شريه جمهوًل، وكذلك كان م�شري حديث 

مماثل لاإذ�عة �لليبية.
وذكرت �ملعلومات �ختفاء �لإمام �ل�شدر ورفيقيه 
يف 31 �آب 1978 بعد مغادرتهم فندق �ل�شاطئ يف 

طر�بل�ض �لغرب ملقابلة �لقذ�يف.
ويف �شوء ذلك تفاعلت �لق�شية ر�شميًا و�شعبيًا يف 
لبنان و�لعامل �لعربي و�لإ�شامي، وتكثفت  �لإت�ض 
�لإت من مر�جع عدي���دة بالقذ�يف،لكن �ل�شلطات 
�لليبية بقي���ت �شاكتة ل تويل �لق�شي���ة �أي �هتمام 
ث���م �أ�ش���درت بيانًا مقت�شب���ًا يف 18 �أيل���ول زعمت 
في���ه �أنها تهتم بالق�شية، و�ّدع���ت مغادرة �ل�شدر 

ورفيقيه �إىل �إيطاليا.
ولحق���ًا ب���د�أت تنك�ش���ف �أكاذيب �لق���ذ�يف عندما 
�دع���ى �أن���ه كان حدد موع���دً� للق���اء �ل�شدر عند 
�لو�ح���دة و�لن�ش���ف من بعد ظه���ر 31 �آب 1978، 
لكن���ه مل ي���اأت، و�دع���ى �إم���ام وف���د م���ن �لعلم���اء 

�للبناني���ن برئا�ش���ة �ل�شيخ عب���د �لأمري قبان يف 
دم�ش���ق خال موؤمتر قمة �ل�شم���ود و�لت�شدي �أن 

�لإمام غادر �إىل �إيطاليا.
فمثل ه���ذ� �لإّدع���اء ل ي�شتن���د �إىل �أي���ة معلومات 
موؤك���دة، ل ب���ل يتناق�ض م���ع �حلقيق���ة لأن �لإمام 
�ل�ش���در ق�شد طر�بل����ض للقاء �لق���ذ�يف من �أجل 
�ش���رح �ملوق���ف يف لبن���ان و�جلن���وب. ثم مل���اذ� مل 
جت���ر �ل�شلطات �لليبية �أي حتقي���ق بعد �نت�شار نباأ 

�ختفائه ورفيقيه؟
وتو�ل���ت معلوم���ات لحق���ًا نق���ًا عن ل�ش���ان وزير 
�خلارجي���ة �لليبي �ل�شابق �لتريكي تفيد �أن �لإمام 
�ل�شدر ورفيقي���ه �حتجزو� يف ليبيا بعد  �لإجتماع 

مع �لقذ�يف.
ل ب���ل �أن حتقيق���ات �ل�شلط���ات �لإيطالي���ة لحقًا 
�أكدت عدم �شحة �إّدع���اء �ل�شلطات �لليبية و�أنهم 
مل يكون���و� يف عد�د �لطائ���رة �لإيطالية �لتي قالت 

�شلطات �لقذ�يف �أنها �أقلتهم �إىل �إيطاليا.
كما نفت �حلكومة �لإيطالية يف ني�شان عام 1979 
ت�شريح���ًا للر�ئ���د عب���د �ل�ش���ام جل���ود )�لرجل 
�لثاين بعد �لقذ�يف �آنذ�ك( يدعي فيه �أنها �أبلغت 
�ل�شلط���ات �لليبي���ة و�ش���ول �ل�ش���در ورفيقيه �إىل 
�إيطالي���ا، وقال �ل�شف���ري�ن �لإيطالي���ان يف بريوت 
وطه���ر�ن يف كتاب خط���ي �إىل وز�رت���ي �خلارجية 
�للبناني���ة و�لإير�ني���ة و�إلة=ى �ملجل����ض �لإ�شامي 
�ل�شيع���ي �لأعل���ى �أن مث���ل ه���ذ� �لت�شري���ح غ���ري 

�شحيح.
ويف 7 حزي���ر�ن 1979 �أنه���ت �ل�شلط���ات �لأمني���ة 
و�لق�شائية حتقيقاتها بق���ر�ر قا�شي حتقيق روما 
�ل���ذي ت�شمن �جلزم باأن �لإم���ام �ل�شدر ورفيقيه 
مل يغادرو� ليبي���ا بطائرة »�أليطالي���ا«، ومل ي�شلو� 

�إىل �إيطاليا باأية و�شيلة نقل.
كما ت�شمنت مطالعة نائب �ملدعي �لعام �لإيطايل 
يف 19 �أيار 1979 �جل���زم باأنهم مل يغادرو� ليبيا، 
وق���د �أبلغ���ت �حلكوم���ة �لإيطالي���ة ر�شمي���ًا لبنان 
و�شوري���ا و�إي���ر�ن �أن �ل�ش���در ورفيقي���ه مل يدخلو� 

�إيطاليا ومل ميرو� »تر�نزيت« فيها.
و�لاف���ت �أن �لق���ذ�يف نف�ش���ه �ع���رتف لحق���ًا يف 
خطاب له يف متوز عام 2002 بخاف ت�شريحاته 
�ل�شابق���ة ب�ن �لإمام �ل�ش���در �ختفى يف ليبيا مما 
ح���د� مبنظمة �لعف���و �لدولية �إىل ت�شم���ن �إقر�ره 
ه���ذ� يف تقريرها ��شلنوي للع���ام 2003 يف �لق�شم 

�خلا�ض يف ليبيا حيث جاء فيه:
»�أن �لقذ�يف �ع���رتف ر�شميًا.. باأن �لإمام �ل�شدر 

�ختفى يف ليبيا �أثناء زيارة عام 1978«

�لتحقيق �للبناين
وبتاري���خ 2007/5/29 م عق���د �ملحق���ق �لع���ديل 
�لقا�ش���ي �شميح �حل���اج جل�شة �طل���ع خالها على 
معطي���ات �مللف، وق���رر يف ختامها حتدي���د جل�شة 
يف �لثاين م���ن �شهر متوز تخ�ش�ض ل�شتجو�ب 17 
مدعى عليه م���ن �أركان �لقيادة �لليبية باعتبارهم 
»�ش���ركاء« يف خط���ف و�إخف���اء �ل�ش���در ورفيقي���ه 
تاري���خ  ويف  �لآن  حت���ى  �جلرمي���ة  يف  و�لتم���ادي 
2007/7/2م وبع���د »تعذر �إباغهم« عرب �لقنو�ت 
�لدبلوما�شي���ة يف �أماك���ن �إقامته���م يف ليبيا ح�شب 
وثائق �خلارجية، قرر �لقا�شي �حلاج �إباغ �ملدعى 
عليه���م يف �لقي���ادة �لليبية عرب �إل�ش���اق مذكر�ت 

جلبهم على لوحة على مدخل مبنى �ملحكمة.
�أم���ا �ملدعى عليهم �ملق���رر �إباغه���م ل�شقًا فهم: 
�ملر غني م�شعود �لتوم���ي، �أحمد حممد �حلطاب، 
�ل�شع���د�وي، عب���د  �إبر�هي���م م�شطف���ى  �له���ادي 
�لرحم���ن حمم���د غويل���ة، حممد خليف���ة �شحيون، 
عا�ش���ور �لفرطا�ض )وكي���ل �خلارجي���ة �للبية عام 
1978(، �أحم���د �شحات���ة )رئي����ض مكت���ب  �لإت�ض 
�لإت �خلارج���ي يف �لأمان���ة �لعام���ة ملوؤمتر �ل�شعب 
�لع���ام 1978(، �أحم���د م�شع���ود �شال���ح تره���ون، 
حممد عل���ي �لرحيبي )مق���دم يف �شرطة �ملباحث 
�للبي���ة(، �إبر�هي���م خليف���ة عم���ر، عي�ش���ى م�شعود 
عب���د �هلل �ملن�ش���وري، علي عبد �ل�ش���ام �لرتيكي 

)�خلارجية- �لأمم �ملتحدة منذ �لعام 1978 حتى 
2004(، عبد �ل�شام جلود، عي�شى �لبعباع )وكيل 
�أمانة �خلارجي���ة �لليبي���ة 1978(، حممود حممد 
ب���ن كورة )�لقائ���م باأعمال �شفارة ليبي���ا يف لبنان 
1978( وحمم���د ولد د�د� )�ل�شف���ري �ملوريتاين يف 

ليبيا 1978(.
وبتاري���خ 2007/8/3م ونتيج���ة لتخل���ف �ملدع���ى 
عليه���م ع���ن �ملثول �أم���ام �لق�شاء، �أ�ش���در �ملحقق 
�لع���ديل يف ق�شي���ة �إخف���اء �لإمام مو�ش���ى �ل�شدر 
ورفيقيه يف �لعام 1978م، �لقا�شي �شميح �حلاج، 
�شت مذكر�ت توقيف غيابية بحق م�شوؤولن ليبين 
�شغل���و� منا�ش���ب عدة خ���ال �لعام �ملذك���ور، كما 
�شّط���ر �لقا�شي �حلاج مذك���ر�ت بحث وحتّر بحق 

�أح���د ع�شر �شخ�شًا ملعرفة كام���ل هوياتهم متهيدً� 
لإ�شد�ر مذكر�ت غيابية بحقهم.

وكان �شب���ق للقا�شي �حل���اج �أن �أبلغ �ملدعى عليهم 
�ل�شبعة ع�ش���ر ل�شقًا، على باب �ملحكمة �لع�شكرية 

حيث مقر مكتبه.
�للبن���اين  �لق�ش���اء  عّم���م  2007/8/21م  ويف 
مذكر�ت �لتوقيف �لغيابية �لتي �أ�شدرها بحق �شتة 
م���ن �أركان �لقيادة �لليبية ع���رب �لأنرتبول �لدويل 
طالب���ًا تنفي���ذ م�شمونه���ا وتوقيفه���م �أينم���ا ع���ر 
عليه���م وهم �ملرغني م�شعود �لتومي، �أحمد حممد 
�حلطاب، �لهادي �إبر�هي���م م�شطفى �ل�شعد�وي، 
عب���د �لرحمن حممد غويلة، حممد خليفة �شحيون 
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قضية قضية

وعي�ش���ى م�شعود عب���د �هلل �ملن�ش���وري باعتبارهم 
متهم���ن ب �لإ�ش���رت�ك مع �أحد ع�ش���ر �آخرين من 
كبار �لقيادة �لليبية بخطف و�إخفاء �لإمام مو�شى 
�ل�شدر ورفيقي���ه �ل�شيخ حممد يعقوب و�ل�شحايف 
عبا����ض بدر �لدين يف �لعام 1978م. وجاء �لتعميم 
بعد حتويل �ملذكر�ت �للبنانية �إىل مذكر�ت توقيف 
دولي���ة وف���ق �لأ�ش���ول �ملتبع���ة، علم���ًا �أن مذكر�ت 
�لبحث و�لتحري �ل�شادرة بحق �مل�شوؤولن �لليبين 
�لآخري���ن عمم���ت �أي�ش���ُا لي�ش���ار �إىل بي���ان كامل 
هوياتهم متهي���دً� لتخاذ �لإج���ر�ء�ت �ملنا�شبة يف 

حقهم.
ويف تاري���خ 2008/2/7م ��شتدعى �ملحقق �لعديل 
�لقا�شي �شميح �حلاج �لعقيد معمر �لقذ�يف للمثول 
�أمام���ه عن���د �ل�شاعة �لتا�شعة م���ن �شباح 23/ 4/ 
2008م. و�أل�شقت �لدعوى حاملة �لرقم 1981/1 
على باب �ملحكمة �لع�شكرية، وجاء فيها �أن �لقذ�يف 
مدعى عليه من �حلق �لعام و�جلهة �ملدعية بجرم 
»خطف و�إخفاء وحجز حرية و�نتحال �شفة وتزوير 
و��شتعمال �ملزور« كما ج���اء يف  �لإ�شتدعاء �أنه �إذ� 
مل يح�شر �لقذ�يف يف �ملوع���د �ملحدد لا�شتجو�ب 
و �لإ�شتم���اع لدفاعه يف �جلر�ئ���م �ملدعى عليه بها 
ف�شوف »ُيحاكم غيابي���ًا وفقًا لأحكام �ملادتن 165 

و166 من �أ�شول �ملحاكمات �جلز�ئية«.

قر�ر �تهامي بحق �لقذ�يف
�أ�ش���در قا�ش���ي �لتحقي���ق �لع���ديل �شمي���ح �حلاج 
بتاري���خ 2008/8/21م ق���ر�ره  �لإتهام���ي بتغييب 
�لإمام مو�شى �ل�شدر و�أخوية �ل�شيخ حممد يعقوب 
و�ل�شح���ايف عبا�ض بدر �لدي���ن. وقد وجه �لقا�شي 
�تهامات �إىل �لرئي����ض �لليبي �لقذ�يف و17 م�شوؤوًل 
ليبي���ًا بالتحري����ض و �لإ�شرت�ك يف خط���ف �لإمام 
ورفيقي���ه. كم���ا �أ�ش���در �لقا�ش���ي �حل���اج مذك���رة 
�إلق���اء قب�ض بحق كل من �ملدع���ى عليهم و�شوقهم 
خمفوري���ن �إىل حم���ل �لتوقي���ف �لتاب���ع للمجل����ض 

�لعديل يف بريوت.
ن�ش���ر يف  �ل���ذي  �لإتهام���ي  �لق���ر�ر   ن����ض  وهن���ا 

�ل�شحف:
قر�ر رقم 2008/1- جمل�ض عديل

نحن �شميح �حلاج قا�شي �لتحقيق �لعديل،
بعد  �لإطاع على جميع �لأور�ق و�لتحقيقات، تبن 
�أنه ��شند �إىل �ملدعى عليهم ومن يظهره �لتحقيق، 
�أنهم خ���ارج �لأر��ش���ي �للبناني���ة، وبتاريخ مل مير 
علي���ه �لزم���ن، �أقدم���و� على خطف وحج���ز حرية 
�شماح���ة �لإم���ام مو�ش���ى �ل�شدر ورفيقي���ه ف�شيلة 

�ل�شيخ حمم���د يعق���وب و�ل�شحايف �ل�شي���د عبا�ض 
ب���در �لدين، وبالتايل تعري�ض لبن���ان للفتنة و�إثارة 

�لنعر�ت �ملذهبية و�لنز�ع بن �لطو�ئف، 
�جلر�ئ���م �ملن�شو����ض عنه���ا و�ملعاق���ب عليه���ا يف 
�ملر�ش���وم  �لإ�شرت�عي رق���م 27 تاريخ 5م1959/3 
و�مل���و�د 569 و 450 و 454/459 و 392 و 408 و 
213 و 217 و218 و219 و308 و307 م���ن قان���ون 

�لعقوبات �للبناين، )...(
)...(

لذلك تقرر:
�أوًل: �ته���ام �ملدع���ى علي���ه معمر �لق���ذ�يف �ملبينة 
هويت���ه �أعاه مبقت�شى �ملادة 218/569 من قانون 
�لعقوب���ات �للبن���اين جلهة �لتحري����ض على خطف 
وحجز حرية كل م���ن �شماحة �لإمام �ل�شيد مو�شى 
�ل�شدر وف�شيل���ة �ل�شيخ حممد يعقوب و�ل�شحايف 
�ل�شي���د عبا����ض ب���در �لدي���ن، �جلرمي���ة �حلا�شلة 

بتاريخ 1978/8/31م.
ثانيًا: �تهام كل من �ملدعى عليهم: �ملرغني م�شعود 
�لتومي، و�أحمد حممد �حلطاب، و�لهادي �إبر�هيم 
م�شطفى �ل�شعد�وي، وعبد �لرحمن حممد غويلة، 
وحممد خليفة �شحي���ون، وعي�شى م�شعود عبد �هلل 
�ملن�شوري، �ملبينة كامل هوياتهم �أعاه، مبقت�شى 
�مل���ادة 213/569 م���ن قان���ون �لعقوب���ات �للبناين 
جله���ة �إقد�مهم على  �لإ�ش���رت�ك يف خطف �لإمام 

�ل�شدر ورفيقيه.
ثالثا: �تهام �ملدعى عليهم: �لعقيد معمر �لقذ�يف، 
و�ملرغني م�شعود �لتومي، و�أحمد حممد �حلطاب، 
و�له���ادي �إبر�هي���م م�شطف���ى �ل�شع���د�وي، وعبد 
�لرحم���ن حممد غويل���ة، وحممد خليف���ة �شحيون، 
وعي�ش���ى م�شع���ود عب���د �هلل �ملن�ش���وري، مبقت�شى 

�أحكام �ملادة �لثانية من قانون 1058/1/11.
ر�بعًا: �لظ���ن باملدعى عليه���م �ملذكورين يف �لبند 
ثالثًا �أعاه، باجلنح �ملن�شو�ض عنها يف �ملو�د 317 

و 463 و 213/454/463 و 213/392 عقوبات.
خام�ش���ًا: �إ�شد�ر مذكرة �إلق���اء قب�ض بحق كل من 
�ملدعى عليهم �ملذكورين �أعاه و�شوقهم خمفورين 
�إىل حم���ل �لتوقي���ف �لتاب���ع للمجل����ض �لع���ديل يف 

بريوت.
�شاد�شًا: �تباع �جلنحة باجلناية لعلة �لتازم.

�شابع���ًا: ت�شط���ري مذكرة حتّر د�ئ���م تو�شًا ملعرفة 
كامل هوية كل من �ملدعى عليهم:

عبد �ل�شام جلود، حممود حممد بن كورة، �أحمد 
�لأطر����ض، عي�شى �لبعباع، عا�شور �لفرطا�ض، علي 
عبد �ل�شام �لرتيكي، �أحمد �شحاتة، �أحمد م�شعود 

�شال���ح ترهون، �إبر�هيم خليف���ة عمر، حممد علي 
�لرحيبي، حممد ولد د�د�.

ثامنًا تدريك �ملتهمن و�لأظناء �لر�شوم و�لنفقات 
كافة.

تا�شعًا: �إعادة �لأور�ق �إىل جانب �لنائب �لعام لدى 
�ملجل�ض �لعديل لإيد�عها مرجعها �ملخت�ض.

ويف �شوء هذ� �لقر�ر  �لإتهامي للق�شاء �للبناين فاإن 
�ل�شلطات �لليبية �جلديدة مدعوة ل�شم هذ� �مللف 
�إىل باقي �مللفات بحق �لقذ�يف ملحا�شبته عليه لأنه 
ي�شكل ق�شية وطينة وقومية لي�ض للبنان فح�شب بل 
للع���رب و�مل�شلمن، بل ي�شكل �أي�ش���ًا ق�شية �إن�شانية 
لأن �لإم���ام �ل�ش���در كان �أحد �أب���رز �ل�شخ�شيات 
�لتي وقفت �إىل جان���ب �لإن�شان وحقوقه وت�شهد له 
مو�قف���ه �شد �حل���رب بن �للبناني���ن، ودعمه لكل 
م���ا يعزز �لعي�ض �للبناين �مل�ش���رتك، ويعزز ق�شايا 
�ل�شعوب �ملحقة ويف مقدمها �لق�شية �لفل�شطينية.
لقد جعل �شقوط �لقذ�يف ونظامه هذ� �لعام ذكرى 
�إخفاء �لإمام �ل�شدر ورفيقيه غري عادية، لأن هذه 
�لق�شي���ة باتت عل���ى مقربة م���ن �أن تاأخذ م�شارها 

�لعملي نحو حما�شبة كل �مل�شوؤولن عنها.

مهرجان �ل�شدر وكلمة بري
وككل ع���ام �شه���د مهرجان ذكرى �لإم���ام �ل�شدر 
�ل���ذي تقيم���ه حركة »�أم���ل« بح���رً� ب�شري���ًا، حيث 
تقاط���رت �جلماهري هذ� �لع���ام �إىل بعلبك موؤكدة  
�لإ�شتم���ر�ر عل���ى نهج �لإم���ام و�لرئي����ض نبيه بري 

مكمل �مل�شرية.
ويف هذ� �ملهرجان �حلا�شد �ألقى �لرئي�ض نبيه بري 
كلمة مميزة حتدث يف م�شتهلها عن �لإمام �ل�شدر 

فقال:
�أيه���ا �ملجاه���د �ملفك���ر �ل�شائم �ل�شاب���ر �ملجتهد 

�ملحت�شب
�أيها �لعاملي �لعاملي

�يها �لنجفي �لُقمي �لأزهري
�أيه���ا �ملج���دد �ملتجدد �ملُّح���د �ملُقرب ب���ن �لأديان 

و�ملذ�هب
كل ع���ام و�أنت بخري يا �شي���د �ملوقف: يا من منعت 
�غتيال �لتعاي�ض بالتق�شيم، ومنعت �غتيال فل�شطن 
بالتوطن، و�غتي���ال لبنان بالت�شليم للعدو، ومنعت 
�غتيالنا باأن علمتنا على �أنف�شنا، وعلى �أن �لإن�شان 

هو خليفة �هلل على �لأر�ض.
كل عام و�أنت ورفيقاك باألف خري يا �شيد ف�شولنا 
يا ربيعنا وقد ثار يف �أر�شك �لقندول معلنًا �بتهاجه 
بع���ودة �لغائب، ويا �خ�ش���ر�ر م�شاتلنا، ويا حريتنا 
�ملزدهرة يف زه���رة �لدم و�شمًا على جباه �لأطفال 

وعلى زجاج نو�فذ �لفقر�ء..
لقد �شقط ي���ا �شيدي نظام �لقذ�يف نظام �لطاغية 
وته���اوى �شاح���ب �لأربع���ن لقبًا و�أك���ر �حلاملن 
للنا�شن و�أكر �حلاملن �أنه���م �أن�شاف �آلهة، بقية 
نريون، ووديعة  �لإ�شتعم���ار، ملك �مللوك، �لذي ما 
دخل قرية �أو بلدً� �أو عا�شمة �إل و�أف�شدها وحّر�ض 
من فيها على من فيها، و�غتال روح �لوحدة �لوطنية 
وم�شروع���ي �لوح���دة �لعربية و�لوح���دة �لأفريقية. 
وق���ف يف مثل ه���ذه �لأيام يف �لثمانين���ات ليخطب 
�أم���ام �لع���امل »�قتل���و� نبيه ب���ري ،�أنا �أدف���ع �لدية« 

وبعدها باأعو�م �شارت فل�شطن »�إ�شر�طن«
لقد تر�خ���ت قب�ش���ة �لطاغية ع���ن كل مدينة بعد 
�أخ���رى، وع���ن كل �ش���ارع وح���ي و«زنك���ة«، و�أ�شبح 
و�أولده وبع����ض �أعو�ن���ه يف كل و�د يهيمون بانتظار 
�أن ي�شدل �ل�شت���ار وتنك�شف �لأ�ش���ر�ر ويف �لطليعة 

�ش���ر �ل�شج���ن �ل���ذي و�شعت في���ه �لإم���ام �ل�شدر 
ورفيقي���ه، حيث �أن���ك �أول من قال كلم���ة حق �أمام 

�لطاغية �جلائر وقلت ل لكتابه غري �ملنزل.
�إنن���ا ي���ا �شيدي وي���ا �أيها �لإخ���وة �لأع���ز�ء وعائلة 
�لإم���ام �أ�شقائن���ا يف قي���ادة �لثورة �لليبي���ة �إىل �أن 
لبنان �لذي ي�شاركهم فرحة  �لإنت�شار�ت �ملتتالية 
�لتي حققها ويحققه���ا �لثو�ر ميد�نيًا، و �لإعرت�ف 
�لعرب���ي و�لدويل ب�شرعيته���م، - وجهنا عنايتهم- 
�إىل �أن لبنان حتكمه غ�شة �حلزن ب�شبب ��شتمر�ر 
�ل�شتار �حلديدي �ل���ذي �أقامه نظام �لطاغية على 
عملي���ة �لإخفاء �لق�شري لاإم���ام �ل�شدر ورفيقيه 

منذ ثاثة وثاثن عامًا.
وق���د طلبن���ا �إىل �أ�شقائن���ا �ملب���ادرة �لكرمي���ة بذل 
�مل�شاع���ي �ملخل�ش���ة م���ن �أج���ل �لتحقي���ق م���ع كل 
�أركان �لنظ���ام وم�شاءلته���م ع���ن م���كان �حتج���از 
�لإم���ام ورفيقيه لو�شع حد له���ذه �جلرمية �لدولية 
�ملو�شوف���ة. و�أن���ا �أ�شجل باهتمام كب���ري ما �أدىل به 
رئي����ض �ملجل����ض �لوطني  �لإنتق���ايل عندما قال �أن 

ق�شية �لإمام �ل�شدر �أولوية �أوىل عند �لثورة.
لق���د طلبن���ا �إىل �حلكوم���ة �للبناني���ة و��شتجاب���ت 
ت�شكيل جلنة لتق�شي �حلقائق من خال  �لإنتقال 
�إىل ليبي���ا و�إجر�ء  �لإت����ض �لإت �ملطلوبة لتحديد 

مكان �إخفاء �لإمام ورفيقيه �إطاق �شر�حهم.
يا �أبناء �لإمام �ل�شدر،

�إن م���ا جت���در �لإ�شارة �إلي���ه هو �أننا وقب���ل �إنفجار 
�لث���ورة �لليبية �ملباركة كنا ق���د بد�أنا حتركًا وطنيًا 
�شاغطًا، جتل���ى باملتابعة �لدقيقة لق���ر�ر �لق�شاء 
�للبناين �ته���ام معمر �لقذ�يف و�أعو�نه بالتحري�ض 
عل���ى خطف وحج���ز حرية كل م���ن �شماحة �لإمام 
مو�ش���ى �ل�ش���در وف�شيل���ة �ل�شي���خ حمم���د يعقوب 

و�ل�شحايف عبا�ض بدر �لدين.
ومن���ذ ثاث���ة �أعو�م �أ�ش���در �ملحقق �لع���ديل قر�رً� 
ق�شى باتهام �ملدعى علي���ه معمر �لقذ�يف و�أعو�نه 
باجلناي���ة �لت���ي ذكرناها، و�أ�ش���در مذكرة توقيف 
غيابية بحقهم و�أحيل �مللف �أمام �ملجل�ض �لعديل.

وقد �أُر�شلت �لتبليغات وُعّن موعد لنعقاد جل�شتن 
خال �لع���ام �حلايل، ولك���ن ب�شبب ع���دم �كتمال 
هيئ���ة �ملجل�ض �لع���ديل �أرجئت �جلل�ش���ة �إىل �شهر 

ت�شرن �لأول �ملقبل.
�إنن���ا من �أجل تاأكيد �مل�شوؤولية �لوطنية جتاه ق�شية 
�إمام �لوطن ورفيقيه، نتمنى على �حلكومة �لت�شريع 
بتعين رئي����ض للمجل�ض �لع���ديل ليبا�شر مهامه يف 
متابع���ة هذه �لق�شي���ة �لوطنية و�شو�ه���ا و�لإ�شر�ع 

ببت هذ� �مللف و�شوق �ملجرمن �إىل �لعد�لة.
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�لر�عي في �لجن�ب: زيارة تاريخية.. وتاأكيد على �لح��ر و�ل�حدة
بري بح�ش�ر �شليمان: دع�ة لح��ر مفت�ح وغير م�شروط

�لمقاومة حق.. ل تخاف�� منها بل خاف�� عليها

حممد بل�ط
�لزي���ارة �لثاثية �لتي قام بها �لبطريرك �ملاروين 
ب�ش���ارة �لر�عي �إىل �جلنوب كان���ت زيارة تاريخية 
ووطني���ة ب���كل معنى �لكلم���ة، و�شحي���ح �أن غبطته 
للتج���ول يف  خ�ش����ض برناجم���ًا حاف���ًا وكب���ريً� 
�ملناطق �للبناني���ة حامًا �لدعوة للوحدة ولل�شركة 
و�ملحبة، لكن جولته �جلنوبية على مدى ثاثة �أيام 
حمل���ت دل �لإت ومعاين كثرية بال�شكل و�مل�شمون، 
وبل���ورت �لنهج �جلديد �لذي تتبعه بكركي يف عهد 

بطريركها �جلديد.
فف���ي �ل�ش���كل جاءت ه���ذه �جلول���ة لتعي���د تو��شل 
�لكني�ش���ة �لأم مع �جلنوب، بعد �أن �شعرت �ملناطق 
�جلنوبي���ة بن���وع م���ن �لغرب���ة يف عه���د �لبطريرك 
�ل�شاب���ق �شفري. ل ب���ل �أن �لبطري���رك �لر�عي قد 
ترج���م تاأكيده على �شع���ار »�ل�شرك���ة و�ملحبة« من 
خال زيارة �ملدن و�لبلد�ن �جلنوبية ذ�ت �لأغلبية 
�مل�شلم���ة �أو �لأغلبية �مل�شيحي���ة �أو �ملختلطة، فكان 

برنامج هذه �لزيارة حافًا وكثفًا للغاية.
ويف �ل�ش���كل �أي�ش���ًا فقد لق���ي �لبطري���رك �لر�عي 
��شتق���ب �لإت �شعبي���ة حا�ش���دة جت���اوزت بحجمها  
�لإ�شتق���ب �لإت يف مناط���ق �أخ���رى، م���ع �لعلم �أن 

جولت���ه يف كل �ملناط���ق حظي���ت برتحي���ب �شعبي 
ممي���ز ل �شيم���ا يف �ش���وء �ملو�ق���ف �لأخ���رية �لتي 
�أعلنه���ا عل���ى �ل�شعي���د �لوطن���ي �أو عل���ى �شعي���د 

�لأحد�ث يف �ملنطقة وخ�شو�شًا يف �شوريا.
�أما يف �مل�شم���ون فاإن خط���اب �لبطريرك �لر�عي 
كان نوعي���ًا ب���كل معن���ى �لكلم���ة خ�شو�ش���ًا جلهة 
تاأكيده على �أن وقت �حلو�ر قد حان، و�لتحية �لتي 
وجهها للجنوبين على �شمودهم و�نت�شارهم وهم 

�لذين قدمو� كل �شيء للبنان.
مل يك���ن �لبطري���رك �لر�عي بطري���ركًا مارونيًا �أو 
م�شيحيًا بقدر ما كان بطريركًا وطنيًا ولكل لبنان، 
وبذلك يكون غبطته قد ر�شم نهجًا جديدً� لبكركي 
يتمي���ز عن نهجه���ا يف عهد �شفري، ويع���زز دورها 
�لوطن���ي لي����ض عل���ى �ل�شعي���د �لروح���ي و�لكن�شي 

فح�شب بل �أي�شًا على �ل�شعيد �لعام.
وبنف�ض �لروح من �ملحبة و�ل�شر�كة حظي �لبطريرك 
�لر�ع���ي على �أر�ض �جلنوب بحف���اوة مميزة، وبرز 
ذل���ك لي�ض من خال  �لإ�شتقب �لإت �حلا�شدة �لتي 
�أقيم���ت له، ب���ل �أي�شًا من خ���ال  �لإ�شتقبال �لكبري 
�ل���ذي حر����ض عل���ى �إقامته ل���ه �لرئي����ض نبيه بري 

وقيادة حزب �هلل و�لقوى و�لفعاليات �جلنوبية.

يف جولت���ه �جلنوبية ج�ّشد �لبطري���رك �لر�عي ما 
كان �أكد عليه بعد �نتخابه جلهة �أن يكون بطريركًا 
ل���كل لبنان. ف���ا متييز ب���ن منطقة و�أخ���رى، ول 
ف���رق بن لبنان و�آخر، ول �نحياز لفريق �شد �آخر، 
وبذل���ك ك�شر �لد�ئرة �لت���ي كان �لبطريرك �شفري 

قد ر�شمها يف نهجه �ل�شيا�شي.
ويف جولت���ه �أي�شًا �نح���از �لبطري���رك �لر�عي �إىل 
�لإعت���د�ء�ت  وج���ه   يف  �ل�شامدي���ن  �جلنوبي���ن 
�لإ�شر�ئيلية، فكانت حتيت���ه لهم من د�رة �لرئي�ض 
بري يف �مل�شيلح بح�شور رئي�ض �جلمهورية عنو�نًا 

من عناوين �لزيارة.

�لي�م �لأول للج�لة
وكان �لبطري���رك �لر�عي ��شته���ل جولته يف يومها 
�لأول بزي���ارة مدين���ة �شور حيث �أقي���م له ��شتقبال 
�شعبي حا�شد تقدمهم �لوزير حممد فني�ض و�لنو�ب 
علي خري����ض، مي�شال مو�شى وعب���د �ملجيد �شالح، 
و�ملطارن���ة �شكر �هلل نبي���ل فريج، ج���ورج بقعوين، 
يوحنا حد�د. ومفتي �شور وجبل عامل �ل�شيخ ح�شن 

عبد �هلل، ومفتي �شور �ل�شيخ مدر�ر �حلبال.
وتر�أ�ض �ل�ش���اة يف كاتدر�ئية �شي���دة �لبحار بعد 

�أن �ألق���ى كلمة يف �شاحة �ل�شيادين �شدد فيها على 
�ملحبة و�ل�شركة.

ويف قان���ا تقدمت �ل�شي���دة رندى ب���ري �مل�شتقبلن 
ممثلة �لرئي�ض نبيه ب���ري، كما �شارك يف ��شتقبال 
غبطت���ه �لنائب���ان خري�ض و�شالح و�شه���دت �شاحة 
و�ش���و�رع �لبلدة ح�شدً� كب���ريً� من �ملو�طنن �لذين 

خرجو� مرحبن به.
و�نتق���ل �لر�عي م���ن كني�ش���ة �لبل���دة �إىل �أ�شرحة 
�شهد�ء جمزرة قانا، فو�شع �إكليًا من �لزهر على 

�لأ�شرحة.
وتفق���د بعدها مغارة قان���ا حيث �أعّد ل���ه ��شتقبال 
كري بح�شور �ل�شيدة بري و�ل�شيدة جوي�ض �جلميل 

و�لنائبن خري�ض و�شالح ومفعاليات.
وحّي���ا �لر�ع���ي �لرئي�ض ب���ري »�ل���ذي ن�شتطيع �أن 
ن�شمي���ه حام���ي وحمامي ومعزز قان���ا مهد لبنان«. 
وق���ال كلنا يدرك �أن ل معن���ي لوجودنا كم�شيحين 
م���ن دون �مل�شلمن، ول معنى لوج���ود �مل�شلمن من 

دون �مل�شيحين لأننا �أ�شبحنا عائلة و�حدة.
ولي���ل �لي���وم �لأول �نتق���ل �لبطري���رك �لر�عي �إىل 
�لقليع���ة ومرجعيون حيث �حتف���ل بالقد��ض �لإلهي 

يف كني�شة مارجرج�ض.

�لي�م �لثاين
و��شته���ل �لر�ع���ي جولت���ه يف �ليوم �لث���اين بزيارة 
خلو�ت �لبيا�ش���ة، وكان يف ��شتقباله كبار �مل�شايخ 
و�لوزي���ر و�ئ���ل �أب���و فاع���ور ممث���ًا �لنائ���ب ولي���د 
جنب���اط ورئي����ض �حلزب �لدميوقرط���ي �للبناين 
�لنائ���ب ط���ال �ر�شان �ل���ذي و�ك���ب غبطته من 
�لقليع���ة �إىل حا�شبيا. و�لوزي���ر مرو�ن خري �لدين 
و�لنائب���ان قا�ش���م ها�ش���م و�أ�شع���د ح���رد�ن وزياد 

�خلليل ممثًا و�لده �لنائب �أنور �خلليل.
و�ألقى �ر�شان و�أبو فاع���ور و�ل�شيخان غالب قي�ض 
وفن���دي جم���ال �لدي���ن �شج���اع كلم���ات ترحيبية. 
ث���م �فتتح �لر�ع���ي يف بلدة كوكبا �شاح���ة �لقدي�شة 

ترييز�، وز�ر كني�شة �ملو�رنة يف حا�شبيا.
ويف �شيدة �خلا����ض يف مرجعيون تقدم م�شتقبلي 
غبطت���ه مرتوبوليت مرجعيون و�شيد� و�شور للروم 
�لأرثوذوك����ض �ليا�ض �لكف���وري و�لوزير علي ح�شن 

خليل و�لنائبان حرد�ن وها�شم. 
و�عت���رب �لر�عي »�أن لبنان �أمام حت���دي مّل �ل�شمل 
و�إع���ادة بن���اء ن�شيج���ه  �لإجتماع���ي لنعي�ض جمال 
�ل�شرك���ة و�ملحب���ة. ونرج���و �أن ن�ش���دد �لثو�بت بن 

بع�شن���ا �لبع�ض ونع���ي ما ينتظرنا م���ن م�شوؤوليات 
وجنل�ض �إىل طاولة �حلو�ر«.

و�أ�شاف » زيارتي للجنوب هي لتهنئة �أبناء �جلنوب 
بانت�شاره���م و�شموده���م، وهم �لذي���ن قدمو� كل 

�شيء من �أجل لبنان.
حتية ل���كل �أبناء �جلن���وب �لذين قاوم���و� و�شربو� 

لأجل لبنان لكي يبقى �شيدً� حرً� م�شتقًا«.
�أما يف �خليام ف���كان  �لإ�شتقبال حا�ش���دً� وكبريً�، 
وقرع جر�ض �لكني�شة، ورفع �آذ�ن �لتكبري من جامع 
�لبل���دة، وكان يف مقدمة �مل�شتقبل���ن �لوزير خليل 

و�لنائبان نو�ف �ملو�شوي وقا�شم ها�شم
ونّوه �لر�عي بدور �ملقاومة يف مو�جهة  �لإعتد�ء�ت 
�لإ�شر�ئيلي���ة وقال: يجب �أن نبق���ى متيقظن لأننا 
ل ن���ز�ل نو�ج���ه �أخط���ار �لتق�شي���م و�لتفتي���ت يف 

�ملنطقة«.
وكم���ا يف �خلي���ام كذل���ك يف �لنبطي���ة حي���ث �أقيم 
لغبطت���ه ��شتقب���ال حا�ش���د يف �لن���ادي �حل�شين���ي 
يتقدمه���م �لن���و�ب: حمم���د رعد، عل���ي ع�شري�ن، 
مي�ش���ال مو�شى، زياد �أ�شود، ه���اين قبي�شي، و�إمام 
�لبلدة �ل�شي���خ عبد �حل�شن �شادق. وتر�أ�ض �شاة 

على نية �أهايل بلدة �لنبطية �لفوقا.
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هنالك. قبل���ك متامًا يا �شي���دي �لبطريرك جتّنى 
�لبع����ض على �لإمام �ل�شدر ومن �شيعته، و�تهموه، 
و�أجزل���و� بالتهم وخونوه لأنه �ش���ار على درب ذ�ت 
�ل�شوك���ة �لتي ت�شريون عليه���ا �لآن. و�أكمل �لطريق 
ول�ش���ان حال���ه يقول »�أغف���ر لهم يا �أبت���اه ل يدرون 

ماذ� يفعلون«.
�إننا ي���ا �شاحب �لغبط���ة و�أمام �لق�شاي���ا �لوطنية 
�ملّلح���ة ونظ���رً� مل�شوؤوليتن���ا مثلكم �أم���ام �لنا�ض، ل 

ميكنن���ا �أن ندفن ر�أ�شنا يف �لرمل ول �أن جناري �أو 
ند�ري ول بد لن���ا �أن نقول �حلقيقة عارية جمردة 

كما هي، لذلك فاإننا:
�أوًل: �أكدن���ا على منرب �لإم���ام مثلكم حر�شنا على 
�حل���و�ر دون �شروط، ح���و�ر مفتوح عل���ى �لق�شايا 
�لوطني���ة �لأ�شا�شي���ة، حو�ر �شري���ح ومبا�شر وجهًا 
لوجه، ح���و�ر من �أج���ل �لو�ش���ول �إىل ��شرت�تيجية 
وطني���ة للدفاع وحو�ر لو�شع حل���ول جذرية لأزمتنا  

�لإقت�شادي���ة و �لإجتماعي���ة وبالأ�شا����ض حو�ر من 
�أجل بناء �لثقة فيما بيننا. 

كما �أكدنا تطلعنا �إىل حو�ر وطني �شامل ينتبه �إىل 
�لتطور�ت �جلاري���ة يف �ل�شرق �لأو�شط وخ�شو�شًا 

يف �لأقطار �لعربية و�لنطاق �لإقليمي �ملجاور.
�إن �حل���و�ر وبناء �لثقة هم���ا �لأ�شا�ض �لذي ميكننا 
جميعًا من بناء �ل�شركة �لأفقية مع كل �لنا�ض ومن 
كل �لأطي���اف، م���ن كل دين وثقاف���ة وكل ر�أي وكل 

�نتماء كما تطمحون يا �شاحب �لغبطة.
ثاني���ًا: �إن �أهم ما نلتقي عليه وما يقف �جلنوب يف 
خ���ط �لدفاع �ل�شلب عنه كم���ا يف خط �لدفاع عن 
�لوطن هو �شيغة �لعي�ض �مل�شرتك، لأنه لبنان بهذه 

�ل�شفة و�لطبيعة هو نقي�ض �إ�شر�ئيل �لعن�شرية.
ولأن لبن���ان كذلك فكل �لأنظار تتجه �إليه كما عرب 
غبطتك���م، وه���و ما ي�شتدع���ي جتدي���د �لدعوة �إىل 

كلمة �شو�ء بن �أبنائه.
ثالثًا: �إننا نتفق معكم يا �شاحب �لغبطة يف معنى �أن 
ل تكون �أي عاقة مميزة لأي طائفة مع �أي دولة �أو 
مرجعية خا�شة بتلك �لطائفة �أو ذلك �ملذهب، بل 
�أن تك���ون تلك �لعاقة من �أجل لبنان و�أن ت�شهم يف 
حل ق�شايا لبنان ودعم ��شتق���ر�ر و�زدهار لبنان، 
و�أن ي�شتم���ر لبنان كما عربمت قبل زيارتكم لفرن�شا 
بل���دً� يحافظ على �لعي�ض مع���ًا وعلى �لدميقر�طية 

و�نفتاحه على �لعاملن �لعربي و�لغربي.

كذل����ك كان للبطريرك �لر�ع����ي حمطات عديدة 
يف �لي����وم �لثاين �أرزها يف بن����ت جبيل حيث �أقيم 
له عن����د �ملدخل �ل�شمايل للبل����دة ��شتقبال حا�شد 

�شارك فيه �لنائبان علي بزي وح�شن ف�شل �هلل.
وبع����د و�شف �مليدنة بعا�شمة �لعي�ض �مل�شرتك �أكد 
�لر�ع����ي » �أن �للبناني����ن �نت�ش����رو� على حماولة 
تفتيت بلدهم وعرفو� كيف يريقون �لدم للحفاظ 

عليه«.

بري ي�مل للر�عي بح�ش�ر �شليمان
وت����ّوج �لبطري����رك �لر�ع����ي جولت����ه �جلنوبي����ة يف 
�لي����وم �لثال����ث بزي����ارة �مل�شيل����ح حي����ث �أق����ام له 
�لرئي�����ض نبيه ب����ري وعقيلته �ل�شي����دة رندى بري 
ماأدبة حا�ش����دة بح�شور رئي�ض �جلمهورية مي�شال 
�شليم����ان وعقيلت����ه �ل�شيدة وفاء �شليم����ان، ووزر�ء 
ونو�ب �جلن����وب وقياد�ت روحية و�أمنية وفعاليات 

وروؤ�شاء بلديات.
كم����ا ح�ش����ر �ملاأدب����ة قائد �جلي�����ض �لعم����اد جان 
قهوج����ي وقائ����د ق����و�ت »�ليونيفي����ل« يف �جلن����وب 

�جلرن�ل �لربتو �أ�شارتا.
وعقد لقاء ق�شري قبل �ملاأدبة جمع �لرئي�شان 
و�لبطري���رك  وعقيلتهم���ا  وب���ري  �شليم���ان 
�لر�ع���ي وقدم رئي�ض �ملجل����ض لغبطته درعًا 

تقديريًا.

كلمة بري
وخال �ملاأدب���ة �ألقى �لرئي�ض بري كلمة رحب فيها 
بالبطريرك �لر�عي منوه���ًا مبو�قفه ودوره قائًا: 
» �أنتم متثل���ون كني�شة �ل�شيد �مل�شيح عليه �ل�شام، 
فتوؤك���دون عل���ى كني�شة �لب�ش���ر و�حل���و�ر و�جلو�ر 
و�لأمل و�لأمل و�حلب و�ملحبة و�ل�شفاء و�ل�شفافية، 

ومتار�شون ثقافة  �لإت�شال باأنف�شكم«.

و�أ�ش���اف: �إننا وق���د ��شتودعنا غبط���ة �لبطريرك 
خري����ض �أمانة �هلل �شبحان���ه، فاإننا ندع���و �أنف�شنا 
للوق���وف �إىل جان���ب غبط���ة �لبطري���رك �لر�ع���ي 
يف �لعم���ل لتحري���ر �لإم���ام �ل�ش���در وك�شف مكان 
�إخفائ���ه ولتحرير �لإن�شان م���ن خماوفه وهو�ج�شه 
يف لبن���ان، كم���ا �لإم���ام �ل�شدر وقف عن���د �ملذبح 
موق���ف �لبطري���رك، وكذل���ك غبطتك���م تاأمنوننا 
وم���ا ي�شريكم، ول ي�شريك���م �شناآن قوم من هنا �أو 

البطريرك الراعي يتقبل هدية من الرئيس بري تحت انظار الرئيس سليمان والسيدة رنده بريالرئيس بري مجتمعًا مع الرئيس سليمان والبطريرك الراعي والسيدة وفاء والسيدة رنده بري
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الغالفالغالف

ر�بعًا: �إننا �إذ نوؤكد على وفاء لبنان للتز�ماته جتاه 
تنفي���ذ �لقر�ر �لدويل 1701، فاإننا نطالب �ملجتمع 
�ل���دويل ودول �لق���ر�ر بال�شغ���ط عل���ى �إ�شر�ئي���ل 
لإجبارها عل���ى  �لإن�شحاب من مز�رع �شبعا وتال 
كفر�شوب���ا و�جل���زء �للبن���اين م���ن قري���ة �لغج���ر. 
ووق���ف  �لإنتهاكات �لإ�شر�ئيلي���ة للحدود �ل�شيادية 
للبن���ان برً� وبحرً� وجوً� مبا يف ذلك قر�شنة ثروته 

�لبحرية.
�إنن���ا �إذ نح���ّي مقاربتك���م للموق���ف �لن���اجت ع���ن  
�لإحت���ال �لإ�شر�ئيل���ي و�ل���ذي �شكل عل���ى �لدو�م 
�لتح���دي �لأب���رز للبنان، فاإنن���ا نعي���د �لتذكري �أن 
ع���دم �حرت�م �إ�شرئيل للق���ر�ر�ت �لدولية �خلا�شة 
و��شتم���ر�ر    ،425 �لق���ر�ر  �لطليع���ة  ويف  بلبن���ان 
�لإجتياحات �لإ�شر�ئيلية عرب منطقة عمل �لقو�ت 
�لدولية، وقبل ذلك جتاهل �إ�شر�ئيل �أ�شا�شًا لوجود 

�ملر�قب���ن �لدولي���ن خلط �لهدن���ة، �أدى �إىل ن�شوء 
�ملقاوم���ة كنتيجة طبيعية للع���دو�ن، و�ليوم ت�شتمر 
ه���ذه �ملقاومة ك�شمانة ل���ردع �أي ع���دو�ن ولتاأكيد 
حقوق لبن���ان يف �أر�شه ومياه���ه وثرو�ته �لطبيعية 

يف �لرب و�لبحر.
لذل���ك نق���ول وب�شر�ح���ة لاأقرب���ن ولاأبعدين ل 

تخافو� من �ملقاومة بل خافو� على �ملقاومة.
�إنن���ا بالن�شب���ة �إىل �لوقائ���ع �جلاري���ة يف عدد من 
�لأقط���ار �لعربي���ة ويف �لطليع���ة �ل�شقيق���ة �شوريا، 
فاإننا نوؤكد على �شرورة وقف �أي كام �أو حتري�ض 
�أو متوي���ل �أو ت�شلي���ح عاب���ر للح���دود، وحذرن���ا من 
�شايك����ض بيكو جديد ل ي�شتهدف �شوريا فح�شب بل 

عددً� من بلد�ن �ملنطقة و�شوًل �إىل لبنان.
خام�شًا: بالن�شب���ة �إىل �لأ�شقاء �لفل�شطينين فاإننا 
�إذ جن���دد �لإع���ان �أوًل �أنن���ا �شنمن���ع �أي حماولة 

جلع���ل لبن���ان ر�شيف���ًا للت�شوي���ة وبالت���ايل فر����ض 
م�شروع �لتوطن، و�إذ نوؤكد على حق �لعودة ونعرف 
�أن �أ�شقاءن���ا �لفل�شطينين يتم�شك���ون بهذ� �حلق، 
فاإن م���ا يجب �أن يع���رف �لقا�شي و�ل���د�ين هو �أن 
�لق�شي���ة �لفل�شطيني���ة متث���ل جوه���ر �ل�ش���ر�ع يف 
�ل�شرق �لأو�شط وهي ق�شية �لعرب �ملركزية، و�أننا 
يف لبن���ان �شنو��ش���ل دعمن���ا  لل�شع���ب �لفل�شطيني 
لتحقيق �أمانيه �لوطنية ويف �لطليعة حترري �أر�شه 
وعودة �لاجئن من �أبنائه وتقرير م�شريه و�إقامة 

دولته �مل�شتقى وعا�شمتها �لقد�ض �ل�شريف.

كلمة �لر�عي
ثم �ألق���ى �لبطريرك �لر�عي كلم���ة �أ�شاد يف م�شتهلها 
بتلبي���ة رئي����ض �جلمهورية لدع���وة �لرئي����ض بري �إىل 
»مائ���دة �ملحب���ة« وتوّجه �إلي���ه بالق���ول »بتلبيتكم هذه 

�لدع���وة �إمنا تعرب���ون ع���ن ح�شوركم مع �أبن���اء هذه 
�لأبر�شي���ة وم���ع كل �جلن���وب مب�شيحيي���ه وم�شلمي���ه، 
ح�ش���ور �لرئي����ض �لو�ع���ي و�ملح���ب و�مل�ش���وؤول. وكون 
�لدع���وة �إىل مائ���دة �ملحب���ة ه���ي لتك���رمي �لبطريرك 
و�ل�شكر على �لزيارة �لر�عوية �لثاثية �لأيام، فاإنكم، 
فخام���ة �لرئي����ض، تولوين جميًا من جه���ة، وتوؤكدون 
�لر�شال���ة �لت���ي �أحمله���ا �إىل �بناء �جلن���وب من جهة 
ثاني���ة، وتثبتوه���م بدورك���م يف �أر�شهم �لت���ي �شقوها 
بعرق جبينهم، وحرروها بوحدة �شمودهم، و�قتدوها 
بدم���اء �شهد�ئه���م و�أغنوها برت�ثاته���م، وكتبو� عليها 
ماآث���ر تاريخهم، حفظكم �هلل عل���ى ر�أ�ض هذ� �لوطن 
بال�شحو و�خلري و�لنجاح، وحقق �أمنياتكم �لكبرية«.

�أ�ش���اف: » دولة رئي�ض جمل����ض �لنو�ب، �لأ�شتاذ نبيه 
بري، �شك���ري �لعميق لكم، لل�شي���دة رندى عقليتكم، 
على ه���ذه �ملاأدبة �ل�شخية و�ملحب���ة، و�لغنية بح�شور 

�أ�شحاب �ل�شيادة �ملطارنة و�أ�شحاب �ل�شماحة �مل�شايخ 
�لكر�م، و�أ�شحاب �ملع���ايل �لوزر�ء و�ل�شعادة �لنو�ب 
و�شائ���ر �مل�شوؤولن يف �لدولة و�إد�ر�تها و�أجهزتها ويف 

�ملجتمع، مع كل هذه �لوجوه �لكرمية«.
وتاب���ع: » دول���ة �لرئي����ض، �أنت���م ل�شت���م فق���ط من 
�جلن���وب ويف �جلن���وب، ب���ل جعلت���م ذ�تك���م قلبه 
�لناب����ض مبحبت���ه وحمبة �أهله، و�شم���ريه يف ند�ء 
�لعي����ض �لو�ح���د �ملت�ش���اوي و�ملتو�زن ب���ن م�شلميه 
وم�شيحييه، و�شوته �ل�ش���ارخ بحرمانه وحاجاته، 

ويده �لنا�شطة يف تلبية حاجاته و�إعادة �إعماره«.
وق���ال �لر�ع���ي: » �أ�شه���د حقيق���ة �لعي����ض �لو�حد 
�مل�شل���م و�مل�شيحي يف كل �مل���دن و�لبلد�ت و�لقرى، 
م���ع م���ا يحت���اج لإكمال���ه يف �مل�ش���او�ة باحلق���وق 
و�لو�جبات. لقد ط���وى �جلنوبيون �شفحة �ملا�شي 
وماآ�شي���ه وجر�ح���ه وفتح���و� �شفح���ة جدي���دة من 

�ل�شرك���ة و�ملحبة. و�إنهم يتوق���ون �إىل �أن متتد على 
كل م�شاحة �أر�ض �لوطن.

و�أعربت عن �أن هذه �لرغبة هي توق كل �للبنانين، 
�ش���رط �أن تتم �ل�شرك���ة و�ملحبة على طاولة �حلو�ر 
�مل�ش���وؤول، يط���رح عليه���ا �جلمي���ع م���ا لديه���م من 
خم���اوف وت�شاوؤلت وماآخذ وتطلع���ات. وقد ��شبح 
�للبنانيون جاهزين لهذ�  �لإ�شتحقاق بعد 36 �شنة 
من �لت�شحيات و �لإختبار�ت. فمنذ �شنة 1975 �إىل 
�لي���وم و�أبناء لبنان من �أق�ش���ى �شماله �إىل �أق�شى 
جنوب���ه، ي�شجل���ون بط���ولت يف مقاوم���ة �لأعد�ء، 
و�إر�ق���ة دماء �ل�شهد�ء، وبذل �لغايل و�لنفي�ض، من 
�أجل حماية لبنان �شيدً� حرً� م�شتقًا. وتناف�شو� يف 
�شبيل تثبيت كر�مت���ه، وعزة �شعبه، وميثاق �لعي�ض 
معًا، و�شيغة �لتعاون �ملت���و�زن و�ملت�شاوي يف �إحياء 

�لدولة وموؤ�ش�شاتها، حكمًا و�إد�رة«.

البطريرك الراعي يلقي كلمتهالرئيس بري يلقي كلمته

البطريرك الراعي متوسطًا الرئيس بري وعقيلته  البطريرك الراعي يقدم درعًا للرئيس بري مدير عام مجلة صيدا الزميل غالب بعاصيري مصافحًا الرئيس بري خالل حفل التكريمالرئيس بري والبطريرك الراعي يتوسطان رجال الدين
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لقاء لقاء

ح�ار: مفت�ح و�صامل من القلب.. اإىل القلب مع رئي�ض بلدية �صيدا
املهند�ض حممد ال�صع�دي يف الق�صر البلدي - �صيدا

�لبلدّية �أنجزت �أهم هدف هام رئي�شي
على �لم�شت�ى �لبيئي و�ل�شحي في �لمدينة

ح��ر: غالب بعا�شريي وليال بديع ها�شم
لطريـــق الكفـــاح يف احليـــاة عـــدة دروب وق�ص�ـــض.. 
ـــة م�صـــرية ...ولـــكل  وحكايـــات.. ولـــكل حكايـــة ق�صّ
م�صـــرية درب ...ولـــكل درب حمطـــة ...يف حياة كل 
اإن�صـــان ل بد مـــن اأن ي�صل و ينجح وتنجلي حقائق 
الأمـــ�ر اإن كان هذا الإن�صان قد و�صع ن�صب عينيه 
طريـــق �صائـــب م�صتقيـــم لبلـــ�غ الهـــدف وح�صـــن 
الن�ايـــا واجلهـــاد والكفـــاح لتحقيق الفـــ�ز يف حياة 
رغيدة ت�ؤمن له ا�صتقراره ولعائلته امل�صار ال�صحيح 

ل�صمان م�صتقبله وم�صتقبل عائلته.
ولرئي�ـــض بلديـــة �صيدا املهند�ض حممـــد ال�صع�دي 
عـــّدة ق�ص�ض و نكهـــة خا�صة يف التعبـــري وال��صف 
والتقديـــر نظـــراً لكفاحـــه... وقدرتـــه ...وحكمتـــه 
...و�ص�ابيـــة اأفكاره النرية و التي مّكنته من عب�ر 
كل هـــذه املحطـــات والـــدروب والق�ص�ـــض ال�صعبـــة 
متجـــاوزاً  احلـــ�ار  خمت�صـــراً  ب�صـــالم  واحلكايـــات 
يف نف�ـــض ال�قـــت كل ال�صعـــاب والهمـــ�م للـــرد على 
اأ�صئلتنـــا بطريقـــة �صل�صة جداً و بقلـــب عامر مليء 
بالفـــرح و الإميان لأّنـــه اإ�صتطـــاع اأن يثبت جدارته 
املهنيـــة كمهند�ـــض مرمـــ�ق معـــروف �صـــادق نزيـــه 
اإ�صتطـــاع مـــن خالل هـــذا ال�صل�ك احل�صـــن املهذب 
الطيـــب القلـــب امل�ل�د من رحـــم عائلـــة �صيداوّية 
مت�ا�صعـــة مت��صطـــة احلـــال و اإ�صتحّق بجـــدارة اأن 
مينـــح نف�صـــه �صفـــة الطّيـــب ال�صديـــد يف اآن امللتـــزم 
واملن�صبط املتاألق دائماً يف مهنته ويف �صّتى امليادين 
الإجتماعّيـــة واملهنّيـــة وحتديـــداً تاألقـــه كمهند�ـــض 
�صيداوي جال على خمتلف بالد العامل من خالل 
مهنتـــه اإ�صرافـــه وتنفيـــذه اأهـــم امل�صاريـــع العامليـــة 
مـــن مطـــارات ومرافـــئ و طـــرق واإن�صـــاءات حـــازت 
علـــى �صهـــادات تقديـــر يف الأداء والتنفيذ والرباعة 
املعمـــاري  الت�صنيـــف  عاليـــة  احلكيمـــة  والإدارة 

الهند�صي اللبناين ... والعربي ... والدويل.

بطاقة تعريف
�ملهند����ض حمم���د �ل�شع���ودي من مو�لي���د �شيد� 
متاأه���ل  �لو�شط���اين  حمل���ة   1939 و�شكانه���ا 
م���ن زميلت���ه �ملهند�ش���ة �شمي���ة �لعي�ش���اوي تولد 
1969 �لقاه���رة م�ش���ر ل���ه �إبنة و�ح���دة �إ�شمها 
»مرية«توّلد1974 حائزة على �شهادة »لي�شان�ض« 
يف �ل�شيكولوج���ي »عل���م �لنف����ض« م���ن �جلامعة 
�لأمريكي���ة يف �لقاه���رة متاأهلة م���ن عمر حممد 
�إبر�هي���م ومقيم���ة يف م�ش���ر وعنده���ا ول���د�ن 

�إبر�هيم13 �شنة وعمر 11 �شنة.

نبذة عن �ملهند�ش حممد �ل�شع�دي
�ش���اب ترع���رع يف �شي���د� بكن���ف عائل���ة �شغ���رية 
متو��شع���ة ودر����ض يف مدر�ش���ة �لفن���ون �لإجنيلية 
�شيد� مل���دة ثاث �شن���و�ت وغادره���ا �إىل مد�ر�ض 
�ملقا�شد �لإ�شامي���ة ملتابعة حت�شيله �لعلمي وحاز 
عل���ى �شه���ادة �لربوفيه وغ���ادر مدر�ش���ة �ملقا�شد 
متجه���ًا �إىل بريوت و��شتق���ر يف �ملدر�شة �لإجنيلية 
�لوطنية حيث فاز ب�شهادة �لبكالوريا �لق�شم �لأول 
ع���ام 1958 فتوق���ف لف���رتة وجيزة ع���ن �لدر��شة 
ب�شبب �لأح���د�ث �آنذ�ك و�أ�شف عل���ى تلك �ملرحلة 

لأن���ه �بتعد عن �أهم �أ�شدقائ���ه �لذين �شافرو� �إىل 
خ���ارج �لوط���ن ملتابع���ة حت�شيله���م �لعلمي فذهب 
�لبع����ض منه���م �إىل �أم���ريكا و�لبع����ض �لآخ���ر �إىل 
�أوروب���ا وكان �شديق���ه �ملخل����ض �ملهند����ض حممد 
�شليم �لأن�شاري و�حدً� منهم ومل ي�شتطع �ملهند�ض 
�ل�شعودي من �ل�شفر ملتابعة حت�شيله �لعلمي نظرً� 
لظروف���ه �ملالّية. وعمل مدر�شًا يف �لكلية يف بريوت 

ملدة ثاث �شنو�ت.
وع���اد و�شطع جن���م �حلظ معه جم���ددً� من خال 
ح�شول���ه على منح���ة در��شية �إىل م�ش���ر يف عهد 

�لرئي�ض �لر�حل جمال عبد �لنا�شر.
و��شتطاع بعد كفاح مرير ملدة طويلة من �لعذ�بات 
و�ل�شعوبات �لتي و�جهته يف م�شرية حياته �أن ينال 
�شه���ادة �لهند�ش���ة باإمتياز وعاد جم���ددً� �إىل ربوع 

وطنه »�لأم »لبنان و�إ�شتقر يف مدينته �شيد�.

�لبد�يات
م�شرية �لعمل للمهند�ض حمم���د �ل�شعودي �حلائز 
على �شهادة �لهند�شة عام 1967 و�لعائد �إىل وطنه 
لبن���ان فكانت حكايته �لأوىل �ملهنّية �أن با�شر عمله 
مع �ملهند�ض حمم���ود دند�شلي يف مكتبه �لكائن يف 

�شارع »معروف �شعد« ومكتب �آخر يف �شور.

.. و�أكد لنا يف �شياق حديثه �أّن مهنة �لهند�شة كان 
يع���اين منها يف �لبد�ي���ات كل مهند�ض طري �لعود 
وجدي���د �لن�ش���اأة لأن���ه كان يو�جه �شعوب���ات جّمة 
يف بد�ي���ة �شق طري���ق حياته �ملهنّي���ة ب�شعوبة من 
خ���ال حماولة تكوين ن�شيج ه���ام  من �لإت�شالت 
و�لعاق���ات لت�شيري عمله مع �لأفر�د و�لعائات يف 
�شي���د� و�جلنوب م���ن �أ�شحاب �لأر��ش���ي و�ملنازل 
�لر�غب���ن يف بن���اء من���ازل جدي���دة و�ش���ق ط���رق 
وت�شمي���م خر�ئ���ط هند�شّي���ة جاه���زة �لتوقي���ع و 
�لإفر�زل���كل منزل على طريقة �لأف���ر�د و�أ�شحاب 
�لعقار�ت من �أ�شحاب �لعقلية �لقدمية �ملحافظن 
عل���ى �إرث �جل���دود يف �لت�شمي���م و �لهند�شة كما 
يرغب وحميط �لبيئة مبعن���ى �أ�شح كما يرغب كل 
�شاح���ب عاق���ة يف ت�شميم منزله ح�ش���ب رغبته 
غرف���ة نوم هن���ا وغرفة هن���اك ومطب���خ »وفرندة« 

�إلخ.....
�إذً� كن���ا نو�ج���ه �شعوب���ات يف �لرتجم���ة و�لتنفي���ذ 
وفق روؤيتن���ا �ملهني���ة وم�شد�قيتن���ا �لهند�شّية �إىل 
جان���ب �إحرت�م  �أ�شحاب �لعاقة وروؤيتهم مبا يليق 

بالدورين.
ه���ذ� �لأم���ر �لذي و�ج���ه �ملهند�ض �ل�شع���ودي حّتم 
علي���ه �لبح���ث ع���ن ر�ش���م م�ش���ار جدي���د حليات���ه  املهندس محمد السعودي
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لقاء لقاء

�ملتعه����دة N.T.C.C برف����ع �لنفاي����ات و�لتنظيفات 
�ملتف����ق عليه����ا وفق �لعق����د �ملربم ما ب����ن �لبلدية 
و�حت����اد �لبلدي����ات و�ل�شركة للعمل ي����دً� بيد لرفع 
م�شت����وى �أد�ء �لعم����ل وزيادة عدي����د �لعمال و�آلت 
�لعمل وف����ق �حلاجة للو�ش����ول �إىل �شورة تقييمية 
و��شحة حلل و��شح يليق باملدينة وباأهلها ونا�شها 
متهي����دً� لاإنتق����ال باملدين����ة من و�ش����ع مقلق �إىل 
و�ش����ع يرفع م����ن �شاأنها �لبيئ����ي و�ل�شحي ير�شى 
عنه جميع �لنا�ض �إ�شوة بجميع �ملدن �للبنانّية �أما 
بالن�شبة مل�شروع �إن�شاء �شوق خ�شار جديد، بهدف 
ح����ل �أزمة �ش����وق �خل�ش����ار �لق����دمي �لكائن قرب 
حائ����ط �ملق����ربة �لإ�شامية يف �شيد� ل����ّب م�شكلة 
�أزمة �ل�شري و�لعربات �جلو�لة و�لإنت�شار �لع�شو�ئي 
للبائعن على �لأر�شفة و�ملحيطة باملنطقة برمتها 
حمط �شكاوى و�إهتم����ام �لنا�ض. لذ� وجدنا �حلل 
وبا�شرن����ا بتنفيذ م�شروعنا �جلدي����د باإن�شاء �شوق 
خ�ش����ار جديد ق����رب �شوب����ر مارك����ت »�ل�شبين�ض« 
هن����كار كبري و��شع ومنّظم وفي����ه كل �شبل �لر�حة 
للبائ����ع و�ل�ش����اري وجمّهز ب����كل �ملو��شف����ات �لتي 

ت�شاعد وت�شهل حركة �لنا�ض �شيفًا و�شتاًء.
وباخلطط ...و�لتنظيم �لإد�ري للبلدّية �إ�شتطعنا 
توفري م�شاحة ت�شتوع����ب 130 عربة خ�شارلل�شوق 
�جلديد �أّم����ا بالن�شبة ل�شوق �خل�ش����ار �لقدمي لن 
نغلق����ه ب����ل �شوف نعم����ل عل����ى �إع����ادة تاأهيله وفق 
�لأ�ش����ول من حتديث وجتديد ومنّظ����م بحلة بهّية 
جدي����دة ير�شى عنه����ا �لنا�ض ونكون ق����د �أر�شينا 
�شمرين����ا وحللن����ا م�شكلة �أزم����ة �ل�ش����ري و�شكاوى 
�لنا�����ض يف �آن. و�خلطوة �لثانية �ملتابعة من خال 
جلن����ة مكلف����ة م�شرف����ة على �لأم����ر ب�ش����كل يومي 
للتع����اون مع �لنا�����ض وحل م�شاكله����م وهذ� و�جب 
علين����ا �ش����وف تكون هن����اك خط����و�ت تن�شيقية ما 
بن �لبلدية و�شرطتها وقوى �لأمن �لد�خلي وهذ� 
�لتع����اون �شروري ومطلوب وف����ق �لأ�شول لتنظيم 
�ل�شري ووقوف �ل�شي����ار�ت وفر�ض �لقانون و�لأمن 

و�ل�شتقر�ر للمو�طن و�ملدينة.
و�أكد يف �شياق حديثه:

�أّن����ه... يتمن����ى من كل قلب����ه �لتع����اون �لد�ئم بن 
جمي����ع �لق����وى �ل�شيا�شّية و�ملرجعي����ات للم�شاعدة 
يف حتقي����ق دع����م كل خط����و�ت وم�شاري����ع �لبلدية 
حت����ى ل يعود بع�����ض �لر�ف�شن لق����ر�ر�ت �لبلدية 
ملرجعياته����م �لأم����ر �لذي ي����وؤدي �إىل �إعاقة بع�ض 
�لقر�ر�ت �ل�شادرة عن �لبلدية و�لتي �أ�شًا تعود 
بالفائ����دة على جمي����ع �أبناء �ملدين����ة دون �إ�شتثناء 

للجميع.

م�شاريع حتت �ملجهر
��ش���ار �ملهند�ض حمم���د �ل�شع���ودي يف حديثه باأنه 
خ���ال ف���رتة حت�شيل���ه �لعلم���ي يف جم���ال كلي���ة 
�لهند�ش���ة ر�وده ُحُل���م �شي���د�وي كب���ري �أل وه���و 
تنفي���ذ م�شاري���ع ك���ربى يف مدينت���ه �شي���د� �لأمر 
�ل���ذي ي�شه���م يف �لإرتقاء به���ذه �ملدين���ة �لعريقة 
على �شاط���ئ �لبحر �لأبي�ض �ملتو�شط �إىل م�شاف 
�ملدن �لر�قي���ة �لعاملّية م���ن كل �لنو�حي �ل�شحية 
و�لبيئية و�لتنظيمّية و �لتي ت�شتحق بكل جد�رة �أن 
يطلق عليه���ا مدينة �ل�شباب و�ل���رت�ث و�حل�شارة 

و�حلد�ثة يف �آن.
وهذه من �أهم �لأ�شباب �لتي كانت تر�وده و�شجّعته 
ب���اأن يخو�ض يف غم���ار �لإنتخاب���ات حامًا معه يف 
فك���ره ووجد�ن���ه و�أ�شلوب تفك���ريه ومنطقه �ليومي 
ه���ذ� �لفكر �ملتجدد �ل���ذي يو�كب حرك���ة يوميّاته 
يقول عّلنا �أن ن�شتطيع �لو�شول لتحقيق هذ� �حُلُلم 

باإذن �هلل.
مهنّي���ة  تنفيذّي���ة  جت���ارب  خا����ض  �أن���ه  وخا�ش���ة 
عل���ى �أر�ض �لو�ق���ع كمهند����ض من خ���ال �لإد�رة 
...و�لإ�شر�ف ...و�لتنفي���ذ ...و�إن�شاء كربى �ملدن 

و�ل�شو�رع و�لأبنية ذ�ت �ملو��شفات �لعاملّية.
وبالرد عل���ى �ل�شوؤ�ل عن �مل�شاري���ع �جلديدة �أ�شار 
جم���ددً� يف نف�ض م�شم���ون كامه �ل���ذي �أقّره من 
خ���ال �ملوؤمت���ر �ل�شحف���ي �ل���ذي عق���ده يف قاعة 
�لق�ش���ر �لبل���دي طارح���ًا ع���دة م�شاري���ع جديدة 
وم�ش���ددً� عل���ى متابع���ة تنفي���ذ �مل�شاري���ع �لقدمية 
و�أهمه���ا مكب �لنفايات �ل���ذي �شوف ي�شتمر �لعمل 
ب���ه مدة ث���اث �شن���و�ت و�لب���دء بتنفي���ذ �حلاجز 
�لبحري متهيدً� لاإنتق���ال لت�شغيل �ملعمل �ملرتبط 

دوره بفرز �لنفايات.
�إىل جان���ب تاأهيل �لبنية �لتحتّية ملدينة �شيد� وفق 
�لتقنيات �حلديثة » �أر�شفة – �شرف �شحي- �إنارة 
– زرع �لأ�شجار« وي�شتمر �لعمل ملدة �شنتن و�أ�شار 
�أن بدء �لعمل كاأول خطوة �شارع ريا�ض �ل�شلح مع 
�ش���ارع �لأوقاف و�ل�شاكرية بكلف���ة 20 مليون دولر 

قر�ض مقدم من �لبنك �لإ�شامي.

م�صكلـــة  حـــل  اأجـــل  مـــن  فعلتـــم  مـــاذا   •
التعمري ال�صعبية؟

بالوق���ت �حلا�شر نوؤكد �أن هذه م�شكلة قدمية جدً� 
وم���ا زلنا نعم���ل جاهدين على حّله���ا لإيجاد �حلل 
�ملطل���وب وفق �لقو�نن �ملرعّي���ة �لإجر�ء و�ملحاولة 

م�شتمرة د�ئمًا.

ملا ت�صنف  • مـــاذا عن مهرجانات �صيدا؟ 
ال�صاحـــة  عـــن  باأنهـــا غائبـــة  دائمـــاً  �صيـــدا 

ال�صياحّية؟
ل ميكن باملطل����ق �إنكاركافة �لن�شاطات �لرتفيهّية 
و�ل�شياحّي����ة �جلّي����دة ج����دً� �لت����ي قمنا به����ا �لعام 
رم�ش����ان  �شه����ر  ن�شاط����ات  جان����ب  �إىل  �ملا�ش����ي 

�ملبارك.
ولك����ن ه����ذ� �لعام كان����ت �لن�شاطات خ����ال �شهر 
بالن�شب����ة  �أم����ا  ج����دً�  جّي����دة  �ملب����ارك  رم�ش����ان 
للمهرجان����ات �ل�شياحّية له����ذ� �لعام يف �ملدينة مل 
تكن وفق متنياتنا نظرً� للظروف �لأمنّية �ملحيطة 
باملنطقة �ملعروفة ل����دى �جلميع با�شتثناء �لعر�ض 
�جلماعي �ل����ذي ننظمه ون�شرف علي����ه يف �مللعب 

�لبلدي.

• ماذا عن دعم الريا�صة؟ لطماأنة جيل 
ال�صباب وحمبي الريا�صة ب�صكل عام؟

كما هو معروف كانت �لن�شاطات �لريا�شّية جّيدة 
جدً� يف �شي����د� �إن كان على �شعيد م�شاركة جميع 
�لأندي����ة �لريا�شي����ة يف �شيد� يف مدين����ة �لرئي�ض 
كان  و�إن  �لريا�شي����ة  �حلري����ري  رفي����ق  �ل�شهي����د 
عل����ى م�شتوى م�شارك����ة �أندية ريا�شّي����ة من خارج 
مدين����ة �شي����د� لبنانّي����ة... وعربي����ة ...بالتن�شيق 
م����ع جميع �ملرجعي����ات �لريا�شي����ة وباملنا�شبة �أكد 
�ملهند�����ض �ل�شعودي باأنه يطمح �إىل تطوير �ملدينة 
�لريا�شي����ة لت�شتوع����ب جمي����ع جم����الت �لألع����اب 
�لريا�شّية �إ�شوة باملدن �لريا�شية �لأخرى �ملحلية 
...و�لعربية ...و�لعاملية... لكي مننح هذه �ملدينة 
ح����ق ت�شنيف����ات جدي����دة ريا�شّي����ة تلي����ق بجي����ل 
�ل�شب����اب حتدي����دً� حمب����ي �لريا�ش����ة و�مل�شجعن 
و�لهو�ة و�جلمهور �ل�شيد�وي و�للبناين لاإرتقاء 
به����ذ� �لدور �لريا�شي بجمي����ع �لألعاب �إىل �أ�شمى 
درجة م����ن درج����ات �لرق����ي و�لتق����ّدم و�لإزدهار 
وه����ذ� مطلب جمي����ع �لأندية �لريا�شي����ة يف �شيد� 
و�جلن����وب ولبن����ان لأّن للريا�ش����ة �شاأن ه����ام جدً� 
لل�شب����اب وكل �لأجيال ولأن ّ�ملدين����ة �لريا�شّية يف 

�شيد� هي ل�شيد� ولكل لبنان.  

• ماذا تق�ل عن بع�ض الأحداث التي تقع 
يف خميم عني احلل�ة من فرتة اإىل اأخرى 

وتاأثريها على حميطها ال�صيداوي؟
هذ� �أم����ر �شيا�شي كب����ري يتعلق بالأم����ر �ل�شيا�شي 
�لعام و�لبلدي����ة تقوم بدوره����ا �لطبيعي باملناطق 
�ملحيط����ة باملخّيم و�جل����و�ر وهن����اك تن�شيق بيننا 

�خلا�ش���ة و�ملهنّية لاإرتقاء بنف�ش���ه من ح�شن �إىل 
�أح�ش���ن ولإظهار مقدرته و�إبد�ع���ه �ملهني مبا يليق 
بكل �شاحب �إخت�شا�ض ومنها �إخت�شا�ض �لهند�شة 
ف���كان ل بد من �خل���روج من �ملحي���ط �ل�شّيق �إىل 
�لف�ش���اء �لو��ش���ع لك�شب �ملزيد م���ن  �خلربة �أكر 
فاأك���ر و�مل�شارك���ة يف �لتنفيذ و�لإب���د�ع �لذي يتوق 

�إليه.
فاأك���د جم���ددً�: �ملهند����ض �ل�شع���ودي �أن باك���ورة 
�أعمال���ه �جلدي���دة كانت يف �ل�شعودي���ة عام 1967 
بع���د �إنت�شاب���ه �إىل �شرك���ة �إحت���اد �ملقاول���ن حيث 
حظى عل���ى من�شب لاإ�شر�ف عل���ى عّدة م�شاريع 
ك���ربى يف �ل�شعودية من �إن�شاء�ت وطرقات �شخمة 
و��شتقر فيها مرتاحًا وغادر �ل�شعودية �إىل �لكويت 
بع���د �ختياره م���ن قبل نف����ض �ل�شركة ع���ام 1969 
وبقي فيها ملدة عامن وغادر جمددً� �إىل �ل�شعودية 
منطق���ة ر�أ�ض تنورة ع���ام 1973 و��شتقر فيها حتى 
ع���ام 1981 ثم غ���ادر �ل�شعودية حام���ًا معه عدة 
خ���رب�ت ومكا�ش���ب و�إجن���از�ت متوجه���ًا �إىل كند� 
ب�شفة مهند�ض مدين و��شتمر يتابع در��شته �لعليا 
�إىل جانب دوره كمهند�ض مدين يو�ظب على دو�مه 
�لر�شمي �ليومي متنقًا ب���ن �مل�شاريع �لكربى من 
مر�ك���ز جتارية عام���ة وبي���وت جاهزة فع���اد مرة 
�أخ���رى �إىل �ل�شعودية بعد �أن ن���ال �شهاد�ت تقدير 

وخ���رب�ت يف م�شاري���ع ك���ربى مّكنته م���ن �أن يتبو�أ 
من�ش���ب مدي���ر ع���ام �ل�شرك���ة »�إحت���اد �ملقاولن« 
يف �ل�شعودي���ة، حي���ث بقي يف ه���ذ� �ملن�شب مديرً� 

م�شوؤوًل لغاية عام 2000.
ث���م �نتق���ل بن���اء عل���ى طل���ب �ل�شرك���ة �إىل �ملركز 
�لرئي�شي »�لأم »يف �ليونان و�إ�شتقّر فيها مدة طويلة 
�إىل حيث مت �إختياره بعد �إت�شالت بالرت�شح لقر�ر 
�لع���ودة �إىل لبنان لتبو�أ من�شب رئي�ض بلدية �شيد� 
منتخ���ب من قبل �ل�شعب على ر�أ�ض لئحة مدعومة 
من تيار �مل�شتقبل و �جلماع���ة �لإ�شامّية باأع�شاء 
تت�شرف به���ا �ملدينة متجان�ش���ة متفاهمة خمل�شة 
يف حتم���ل هذه �مل�شوؤولية �مللقاة على عاتقها �ملثقلة 
بالهم���وم لأنه���ا فع���ًا م�شوؤولي���ة وطني���ة ل بد من 
�لقب���ول به���ا للعمل على رف���ع م�شت���وى �ملدينة �إىل 
�أ�شمى درجة من درجات �لرقي و�لتقدم و�لزدهار 

ملتابعة م�شرية �لنهو�ض نحو م�شتقبل �أف�شل.
�إن كان عل���ى م�شتوى �مل�شاري���ع �ملرت�كمة �لقدمية 
�ملتاأخ���رة ب�شب���ب ع���دم وف���رة �مل���ال و�إن كان على 
م�شت���وى حتقيق م�شاري���ع م�شتقبلي���ة ��شرت�تيجية 
�لت���ي تليق بهذ� �ملجتم���ع �لقيم �ل�شي���د�وي �لذي 
عان���ى �لكث���ري م���ن ح���روب وم�ش���اكل و�إهم���ال يف 
ظل �لأح���د�ث �للبنانية �لتي م���رت يف كل �ملر�حل 

�ل�شابقة.

»�إجناز�ت ومتابعات«
�أّك����د �أّن �لبلدّية �أجنزت �أهم ه����دف هام رئي�شي 
على �مل�شتوى �لبيئ����ي و�ل�شحي يف �ملدينة بعد �أن 
تخّل�ش����ت من م�شب �ملجاري على �شاطئ �ملدينة 
�لذي كان ي�شوه �شورة �ل�شاحل على مدخل �شيد� 
و�شو�طئها من خال ت�شغيل حمطة �ل�شخ �ملنتهية 
�لتنفي����ذ و�لت�شغيل وفق �لأ�شول و�لقو�نن �ملرعية 

�لإجر�ء �ملعتمدة يف �لأنظمة �لعاملية.
 و�أ�ش����ار لن����ا يف �شي����اق حديثه، ب����اأن �لبلدية تعمل 
و�أع�شائه����ا عل����ى معاجل����ة ع����دة م�شاري����ع لو�شع 
�حللول �ملنا�شبة لإن�شاف �لنا�ض ولتحقيق �لتو�زن 
�لفعل����ي و�لعمل����ي و�ملنطق����ي بالت����و�زن و�لت�شاوي 
كاأمان����ة غالي����ة تتحم����ل م�شوؤوليته����ا �لبلدية�أمام 

�لر�أي �لعام.
ق�ش����د يف كام����ه تنه����ال علين����ا كل ي����وم �شكاوى 
كث����رية من كل �لنا�ض لإيجاد ح����ل ل�شوق �خل�شار 
وعرب����ات �لبائع����ن �ملتجول����ن �لت����ي تعي����ق يوميًا 
حرك����ة مرور �ل�شيار�ت و�مل�شاة �إىل جانب �شكاوى 
�أخ����رى عن �ش����وء �إد�رة رفع �لنفاي����ات من �شو�رع 
�ملدين����ة و�مل�شتوعب����ات �إىل جان����ب �أعمال تنظيف 
�لأر�شف����ة و�شيانة �لإنارة يف بع�����ض �ل�شو�رع، لذ� 
تعم����ل �لبلدية جاهدة لإع����ادة تقييم دور �ل�شركة 
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وبينه����م ب�شكل د�ئم فهم �أهلنا وق�شيتهم ق�شيتنا 
كو�ج����ب مقد�ض عرب����ي و�إ�شام����ي �أم����ا بالن�شبة 
لد�خ����ل �ملخّيم تقوم �لأمم �ملتح����دة عرب �لأونرو� 
بتقدمي �خلدمات �ل�شحي����ة و�لإجتماعّية وعلمنا 
�أن هن����اك ع����ّدة م�شاري����ع قي����د �لإجن����از للقي����ام 
بتنفي����ذ م�شاريع �شق طرقات و�لإهتمام باملد�ر�ض 

مبيز�نية تقّدر مبليوين دولر.

تعاين  التي  املخدرات  • ماذا عن م�صكلة 
منها مدينة �صيدا؟

�أكد رئي�����ض �لبلدي����ة �أن �لتعاون قائ����م ود�ئم بن 
�جلمعي����ات �لأهلية و�ملدنّي����ة �ملخت�شة مع �لبلدية 
و�لدول����ة للعم����ل عل����ى �لتخل�����ض م����ن ه����ذه �لآّفة 
�لغريب����ة و�مل�شتحدث����ة يف �ملدين����ة )�شيف غريب 
غ����ري مرّحب ب����ه( لأن �آفة �ملخ����در�ت �لتي تعاين 
منها بع�ض �ل�شع����وب تكافحها �لدول و�حلكومات 
ب����كل قّوة ومت����ّول م�شاري����ع مكافحته����ا من خال 
لإع����ادة  م�شت�شفي����ات  عل����ى  ت�ش����رف  �شنادي����ق 
تاأهي����ل �ل�شباب �ملنغم�ض ف����ورً� �أومتورطًا يف �لبيع 

و�ل�شر�ء�أو �لتعاطي.
وتتع����اون �حلكوم����ات م����ع جمعي����ات خمت�شة يف 
مكافح����ة �ملخدر�ت من خال بر�مج توعية جليل 

�ل�شب����اب لأن هذه �لآفة �آفة �ملخدر�ت م�شرة بكل 
�ملجتمع����ات و�لغريب �أن �شي����د� مل تعهد �أن تورط 

بع�ض �شبابها بهذه �لآفة �لقاتلة.
لذ� نعمل جاهدين كبلدية وبالتعاون مع �جلمعيات 
�ملخت�ش����ة ملكافح����ة �ملخ����در�ت وبر�م����ج �لتوعية 
للتخل�ض من هذه �لظاهرة �إىل جانب �لتعاون مع 
�لأجهزة �لر�شمية �للبنانية �ملخت�شة ملكافحة هذ 

�ل�شم �لقاتل.
وطالب رئي�����ض �لبلدية على هام�ض �حلو�ر �لدولة 
بفت����ح خمف����ر ر�شم����ي يف �شي����د� �لقدمي����ة نظرً� 
لأهمي����ة وج����وده يف د�خ����ل �ملدين����ة �إ�ش����وة ب�شائر 
�ملخاف����ر �ملوج����ودة يف �ملدين����ة و�ملرتبط����ة بقيادة 
قوى �لأمن �لد�خلي يف �ملحافظة �إىل جانب �شائر 
�لأجه����زة �لأمنية �لر�شمية لأن ه����ذ� �لأمر ي�شهم 
بالتع����اون و�لتن�شي����ق للمر�قب����ة و�لرعاي����ة حلفظ 
�لأمن و�لإ�شتق����ر�ر يف كل �أرجاء �شيد� من خال 
غرفة عمليات م�شرتكة قادرة على قمع هذه �لآفة 
من خال �ملر�قبة و�ملتابع����ة بذلك نحمي �شبابنا 
من �لتورط جمددً�...ونعال����ج �ملتورطن لاإقاع 

عن هذه �ملادة �ل�شامة.

الــــكالم: م�صاريع قيــــد الإجناز..  • اآخــــر 

والتنفيذ؟
توقي����ع �تفاقي����ة فن����دق �شي����دون يف �ملدينة وذلك 
خ����ال موؤمت����ر �شح����ايف عق����ده رئي�����ض �لبلدي����ة 
�ملهند�����ض حممد �ل�شعودي �لذي مث����ل �لبلدية يف 
توقيع �لتفاقية كفري����ق �أول، فيما متثلت �ل�شركة 
�للبناني����ة للتطوي����ر و�ل�شتثم����ار �لفندق����ي برجل 

�لأعمال �ل�شيد عزت قدورة كفريق ثاين.
وتط����رق �ل�شع����ودي يف نف�ض �حل����و�ر للكام �لذي 
حت����دث عنه خ����ال �ملوؤمتر �ل�شح����ايف �إىل جملة 
�جل����اري  �حليوي����ة  �شي����د�  وم�شاري����ع  مو��شي����ع 
تنفيذه����ا ول �شيما �خلط����و�ت �لأوىل على طريق 
تخلي�ض �ملدينة من كارثتها �لبيئية �ملتمثلة بجبل 

�لنفايات.

جبل �لنفايات
�لأوىل: �إن�ش����اء �حلاجز �لبح����ري و�لثانية ت�شغيل 
معمل �لنفايات و�لثالثة �لتعامل مع جبل �لنفايات 

وفرزه وردم �لبحر.
وتوجه �ملهند�����ض �ل�شعودي بال�شك����ر لوزير �لبيئة 
�لأ�شتاذ ناظم �خلوري �لذي �أعطى مو�فقة وز�رة 
�لبيئة لل�شماح بالبدء باملرحلة �لأوىل من �مل�شروع 
م�شريً� �إىل �أن ر�شال����ة وز�رة �لبيئة ت�شرتط بع�ض 

�لنق����اط، و�أن �ل����وز�رة كان����ت متعاون����ة يف ه����ذ� 
�مللف.

و�خلط����وة �لثاني����ة: مبا�ش����رة �لعمل م����ن جمل�ض 
�لإمن����اء و�لإعم����ار، و�ملجل�ض دعا �ملق����اول �شركة 
د�ين خ����وري لاجتماع معه  ليعطيه �أمر �ملبا�شرة 

بالعمل.

ت�قيع �تفاقية �إن�شاء فندق �شيدون
وتطرق �ل�شعودي �إىل �تفاقية �إن�شاء فندق �شيدون 
فق����ال: �إّنها خطوة هاّمة توقي����ع عقد �إن�شاء فندق 
»�شيدون »وعلى �أر�ض �لعقار رقم 375 م�شاحتها 
451181م.م �لتي متلكه����ا �لبلدية )�شمال �شيد� 
بالقرب م����ن مدينة رفيق �حلري����ري �لريا�شية( 
و�جلمي����ع يعرف �أن����ه كان يوجد يف �شي����د� فندق 
�إ�شم����ه »طانيو�ض« ث����م حتول �إىل �إ�ش����م »�شيدون« 
و�إن �ش����اء �هلل مب�شاعي �لأ�شتاذ عزت قدورة نعيد 
ل�شيد� هذ� �لفن����دق ليتمتع به �أهايل �ملدينة و�أي 

ز�ئر.
وق����ال: من �ملعيب �أن ل يك����ون يف �شيد� فندق مبا 
تعنيه ه����ذه �لكلمة، و�ليوم نوؤّكد على �إن�شاء فندق 
»�شي����دون« وهذ� �لتوقيع على �لتفاقية لن ي�شبح 

�شاري �ملفعول �إل بعد مو�فقة ديو�ن �ملحا�شبة.

وتابع �ل�شعودي: �لفندق �لذي �شيتم ت�شييده موؤلف 
م����ن 4 طو�ب����ق عبارة ع����ن 84 غرف����ة ويوجد فيه 
مارينا عل����ى �لبحر. ويلزمه حو�ج����ز �أمو�ج وفيه 
نادي يخوت �شياحي وغري ذلك من �ملر�فق ونحن 
ن�شكر �ل�شيد عزت قدورة �لذي �أخذ �مل�شروع على 

عاتقه وبد�أ بعمل �لت�شميمات.
�لتف�شيلي����ة  �لر�ش����وم  عم����ل  �لثاني����ة  و�خلط����وة 
و�حل�شول عل����ى �لرخ�شة للبدء بالتنفيذ و�أعتقد 

�أن ذلك �شيكون �أو�ئل �لعام �لقادم.
ولف����ت �ل�شع����ودي �إىل �أن����ه �شيتاح لأه����ايل �شيد� 
ب����اب �لإ�شتثم����ار يف �لفندق حيث �شتك����ون �شركة 
م�شاهمة و�ملالك �لرئي�شي هو �ل�شيد عزت قدورة 
وح�شت����ه 20% و80% �شتعر�����ض على �أهايل �شيد� 

لا�شتثمار.
ودعا �ل�شع����ودي �لر�غبن بالإّط����اع على در��شة 
�جل����دوى يف مبن����ى �لبلدي����ة �أو دف����ع ر�ش����وم لقاء 
�حل�ش����ول عل����ى ن�شخة منه����ا مقابل مبل����غ مليون 

لرية لبنانية.
�ل�شتثم����ار  م����دة  ُح����ددت  �لإتفاقي����ة  ومبوج����ب 
و�لنتف����اع بامل�شاح����ة ب 35 عام����ًا، عل����ى �أن تدفع 
�جلهة �مل�شتثم����رة بدًل �شنويًا ي����رت�وح بن 125-

275 �ألف دولر �أمريكي طيلة فرتة �لإ�شتثمار.

وتطرق �ل�شعودي �إىل �إن�ش����اء ميناء بحر ��شكندر 
و�ملناق�ش����ة �جلاري����ة، حي����ث مت �ختي����ار �ملق����اول 
جه����اد �لعرب و�شيب����د�أ �لعمل حن تك����ون �ملو�زنة 
موج����ودة و�لعمل �شيب����د�أ �إن �ش����اء �هلل قبل نهاية 
�لع����ام  �جلاري، ومع����ايل وزير �لأ�شغ����ال �لأ�شتاذ 
غ����ازي �لعري�ش����ي وعد م�شك����ورً� باأن يب����د�أ �لعمل 

با�شرع وقت ممكن.
�أما بالن�شبة ملتحف �شي����د� لفت �ل�شعودي �إىل �أن 
�خلر�ئط �لنهائية تلحظ �إقامة �ملتحف يف �ملنطقة 
�لتي تتم فيها �حلفريات �أي »�لفرير«، م�شريً� �إىل 
�أن �لت�شمي����م جاه����ز ونحن ب�ش����دد �لإنتهاء من 
�لرخ�شة، علمًا ب����اأن �لتمويل مقدم من �حلكومة 
�لكويتي����ة و�شيبد�أ �لتنفيذ �أو�ئل �ل�شنة �لقادمة �إن 

�شاء �هلل.
وحت����دث �ل�شعودي :عن مو�ش����وع �إن�شاء �حلد�ئق 
�لعامة �لذي هو قيد �ملتابعة حتى تنفيذه، وكذلك 
مو�ش����وع مكافحة ظاهرة �لت�ش����ول عند تقاطعات 
�لط����رق و�إ�ش����ار�ت �مل����رور، وذل����ك م����ع �لإد�ر�ت 

و�جلهات �ملخت�شة.
يف �خلتام نّوه �ملهند�ض حمّمد �ل�شعودي بالزيارة 
�لتاريخّية للبطري����رك مار ب�شارة بطر�ض �لر�عي 

ل�شيد�.

لقاء لقاء
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زي����ارة تاريخي����ة ومباركة جت�شد ر�شال����ة �لعي�ض 
�مل�شرتك ملدين����ة �شيد�، �لتي كان����ت على موعد 
تاريخ����ي ل�شتقب����ال غبطة �لبطري����رك �ملاروين 
مار ب�شارة بطر�����ض �لر�عي على ر�أ�ض وفد كبري 
م����ن �ملطارنة، حي����ث �أعد ل����ه �إ�شتقب����ال ر�شمي 
و�شعبي حا�شد من فعاليات مدينة �شيد� و�أهلها 
م�شلم����ن وم�شيحين �لذين �جتمع����و� يف �شاحة 
�لنجم����ة و�نت�ش����رو� عل����ى جو�نب �ش����ارع ريا�ض 
�ل�شل����ح و�شول �ىل مطر�نية �لروم �لتي �كت�شت 
بالزين����ة و�ش����ور �لبطري����رك �لر�ع����ي و�إع����ام 
�لفاتي����كان وح�ش����د من �لأه����ايل �لذي����ن رحبو� 
بغبطت����ه على طريقتهم �خلا�ش����ة فنرو� �لورود 
وعلت �لزغاريد. كان  �لإ�شتقبال  �لإول يف باحة 
ق�ش����ر بلدية �شيد� حي����ث كان با�شتقباله رئي�ض 
بلدي����ة �شيد� �ملهند�ض حممد �ل�شعودي و�ع�شاء 
�ملجل�����ض �لبلدي كما منح �ل�شع����ودي درع مدينة 
�شيد� لغبطت����ه و�لقى كلمة ترحيبي����ة قال فيها: 

�أرح����ب بكم يا غبط����ة �لبطري����رك يف مدينتكم 
�شيد� وبن �هلكم . ولكنني �شاأ�شتهل كلمتي باآية 
م����ن �لقر�آن �لك����رمي » قل يا �أه����ل �لكتاب تعالو� 
�إىل كلم����ة �ش����و�ء بينن����ا وبينكم �أل نعب����د �إل �هلل 
ول ن�ش����رك به �شيئ����ا« �أل عم����ر�ن 64. �ن نعي�ض 
ب�ش����ام يف لبنان و�لع����امل، م�شلمن وم�شيحين، 

و�أن جنتمع على كلمة �شو�ء هي ر�شالة �لديانات 
�ل�شماوية �لين����ا . و�أن نعي نح����ن و�مل�شوؤولون �ن 
م�شلح����ة �لوطن فوق �جلميع، تعن����ي �أن نتحمل 
كلنا م�شوؤولياتنا و�أن يكون �ل�شخ�ض �ملنا�شب يف 

�ملكان �ملنا�شب .
ثم �نطل����ق �لوف����د �ىل حمطته �لثاني����ة يف باحة 

كني�شة �ملو�رنة يف م�شرية حا�شدة يتقدمهم حملة  
�لإع����ام و�لف����رق �لك�شفي����ة و�ملطارن����ة ممثلن 
�لطو�ئ����ف �مل�شيحي����ة عل����ى ر�أ�شه����م �لبطريرك 
�لر�ع����ي ير�فقه �لرئي�ض فوؤ�د �ل�شنيورة، �لنائب 
بهية �حلري����ري، �لوزير مي�شال مو�شى، حمافظ 
�جلن����وب نق����ول ب����و �شاه����ر، �ملهند�����ض حمم����د 
�ل�شع����ودي، �لدكتور عبد�لرحم����ن �لبزري. وقد 
�قيم����ت �ل�شاة وت����وىل �لكلمة �ملط����ر�ن �ليا�ض 
ن�ش����ار ثم كلمة �ملطر�ن �لر�عي. وكانت �ملحطة  
�لإخرية �شالون �ل�شرف يف كن�شية �ملو�رنة حيث 
ق����دم �لتهاين به����ذه �لزيارة كل م����ن جماعة 14 
�ذ�ر و8 �ذ�ر و�ب����رز �حلا�شري����ن ه����م: رئي�����ض 
مكتب �ل�شيا�شي حلزب �هلل �لنائب حممد رعد، 
�لدكت����ور ��شامه �شع����د، �لنائب عل����ي ع�شري�ن، 
غرف����ة  رئي�����ض  �لزي����ن،  عبد�للطي����ف  �لنائ����ب 
�ل�شناع����ة و�لتجارة حممد �لزع����رتي، �مل�شوؤول 
�ل�شيا�ش����ي للجماع����ة  �لإ�شامية ب�ش����ام حمود، 
رج����ل  �لإعم����ال حممد زي����د�ن، ق����ادة �منين، 
ممثل����ن عن �لف�شائ����ل �لفل�شطيني����ة، و�ملفتين 
�ل�شرعين �ل�شيخ �شلي����م �شو�شان و�ملفتي حممد 

ع�شري�ن و�لقا�شي حممد �أبو زيد.

زيارة �لبطريرك �لماروني مار ب�شارة بطر�ش �لر�عي �إلى �شيد�

زيارةزيارة
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زيارةزيارة

كان���ت �ملحط���ة �لثالث���ة... لزيارة �لبطري���رك �ملاروين م���ار ب�شارة 
بطر�ض �لر�عي �إىل ح���ارة �شيد� حمط �إهتمام بلدة "حارة �شيد�" 
بعد �أن رفعت له �أقو��ض �لن�شر و �لأعام �لّلبنانّية و �لبابوّية ترحيبًا 

بقدومه م�شرفًا �لبلدة و مقامها و �أهلها و نا�شها و دورها �لوطني.
فاأع���ّد له �إ�شتقب���اًل حا�شدً� يليق مبقامه �لّرفي���ع �لديني و �لوطني 
و للوف���د �ملر�فق من �لكهنة و �لرهب���ان و �ملطارنة و �ل�ّشخ�شّيات. 
فا�شتقب���ل بحفاوة بالغة و ترحاب من قبل رئي�ض بلدّية حارة �شيد� 
�ل�شّي���د �شميح �لزين و �أع�شاء �ملجل�ض �لبلدي و قيادتي حركة �أمل 
و حزب �هلل و �شخ�شّي���ات �إجتماعّية و �أهلّية �إىل جانب �لفّعالّيات 
و �ملخاتري برئا�شة �ملختار م�شطفى �لّزين و ح�شد كبري من �أهايل 

�لبلدة و �لقرى �ملجاورة.
و نح���رت �خلر�ف عل���ى �شرفه و �ألقيت كلمات م���ن وحي �ملنا�شبة 
�ش���ّددت فيها �لكلمات عل���ى �أهمّية دور بكرك���ي �لوطني بعيدً� عن 
�ملذهبّي���ة و �لطائفّي���ة �لت���ي تدع���و �إىل �لوحدة �لوطنّي���ة و �لعي�ض 
�مل�شرتك �لإ�شامي... و �مل�شيحي تاأكيدً� و دعمًا ملبادرة �لبطريرك 
ب�ش���ارة بطر�ض �لر�عي ...�شركة...وحمّب���ة يف �شبيل حماية لبنان 

ودوره �ملتنّوع و �ملمّيز يف هذ� �ل�شرق �لعربي و�لإ�شامي. 

زيارة �لبطريرك �لماروني مار ب�شارة بطر�ش �لر�عي �إلى حارة �شيد�
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رياضهرياضه

 برعاية رئي�شة جلنة �لرتبية و�لثقافة �لنيابية �لنائب 
بهية �حلريري ممثلة باأمن عام تيار �مل�شتقبل �أحمد 
�حلري���ري  �نطلق���ت م�ش���اء �خلمي����ض يف عا�شم���ة 
�جلن���وب �شي���د� فعاليات "دورة ح�ش���ام �لدين رفيق 
�حلريري �لريا�شية �لعربية �حلادية و�لع�شرين بكرة 
�ل�شلة" �لت���ي تنظمه���ا "موؤ�ش�شة �حلري���ري" ونادي 
�لفد�ء –�شيد� حتت ��شر�ف "�لحتاد �للبناين لكرة 
�ل�شلة"، يف قاعة �حل�ش���ام �لريا�شية يف ثانوية رفيق 
�حلريري يف �ملدينة بعد �عادة تاأهيل �لقاعة مببادرة 

من عائلة �حلريري..
وت�ش���ارك يف �لدورة هذ� �لعام ثماين فرق من 5 دول 

عربية، تتوزع على جمموعتن :
�ملجموعة �لأوىل: �لريا�شي �للبناين � �لهلي �مل�شري 

� دهوك �لعر�قي � �ملحرق �لبحريني
�ملجموعة �لثانية: �ملتحد �للبناين � �شبورتنغ �مل�شري 

� �جلامعة �لتطبيقية �لأردين � �لنرت�نيك �للبناين

�حل�ش�ر
تقدم ح�شور حفل �لفتت���اح �ىل جانب ممثل �لنائب 
�حلري���ري �حم���د �حلري���ري: ممث���ل �لرئي����ض فوؤ�د 
�ل�شني���ورة مدي���ر مكتب���ه ط���ارق بعا�ش���ريي، ممثل 
�شفري م�شر يف لبنان حمم���د توفيق �ل�شكرتري �لأول 
يف �ل�شف���ارة حمم���د مم���دوح ، رئي����ض بلدي���ة �شيد� 
�ملهند�ض حممد �ل�شعودي، ممثل �ملطر�ن �يلي حد�د 
�لأب �شليم���ان وهب���ي ، ممثل �ملط���ر�ن �ليا�ض ن�شار 
�ملون�شني���ور �ليا����ض �ألأ�شم���ر، ممثل مدي���ر عام قوى 
�لأم���ن �لد�خلي �لل���و�ء ��شرف ريف���ي �لعقيد ح�شن 
خ�شف���ة، من�شق عام تي���ار �مل�شتقب���ل يف جنوب لبنان 
�لدكتور نا�ش���ر حمود، م�شوؤول �ل�شباب و�لريا�شة يف 
حركة فتح �ب���و �حمد زيد�ين، من�شق قطاع �لريا�شة 
يف "تي���ار �مل�شتقب���ل" يف لبنان ح�ش���ام �لدين زبيبو ، 
ع�شو �ملجل�ض �لتنفيذي للجنة �لأوملبية �لدولية طوين 

خ���وري، رئي�ض �لحت���اد �للبناين لك���رة �ل�شلة جورج 
بركات، رئي����ض جمعية جتار �شي���د� و�شو�حيها علي 
�ل�شري���ف، رئي����ض جمعية جت���ار مار �ليا����ض عدنان 
فاكهاين ، �ل�شفري �ل�شابق عبد �ملوىل �ل�شلح، رئي�ض 
�لن���ادي �لريا�شي –ب���ريوت ه�ش���ام جارودي،رئي�ض 
�حت���اد رف���ع �لأثق���ال و�لق���وة �لبدنية ملي���ح عليو�ن، 
ومدير �لدورة نز�ر �لرو��ض وعدد من روؤ�شاء بلديات 
�ملنطقة ، وممثل���و قطاعات تربوية و�هلية و�حتاد�ت 
و�ندي���ة ريا�شي���ة �ىل جان���ب بعثات �لأندي���ة �لعربية 

�مل�شاركة .
*بع���د ��شتعر��ض �أع���ام و��شماء �لف���رق �مل�شاركة، 
عل���ى وقع عزف مو�شيقى ف���وج �حل�شام �ملو�شيقي يف 
جمعي���ة ك�شاف���ة لبنان �مل�شتقب���ل، و�لن�شي���د �لوطني 
�للبناين و�لوقوف دقيقة �شم���ت حتية لروح �لرئي�ض 
�ل�شهيد رفي���ق �حلريري وجنله �ل���ذي حتمل �لدورة 
��شم���ه �ملرحوم ح�شام �لدين �حلري���ري، كانت كلمة 

ترحيب من عريف �لحتفال �لإعامي ح�شان حميي 
�لدين .

�حلريري
وحتدث ممثل ر�عية �لحتفال �لنائب بهية �حلريري 
�من عام تي����ار �مل�شتقبل �حمد �حلريري فقال: �أهًا 
بال�ّشب����اب �لعرب����ي يف دورة فقيد �ل�ّشب����اب �لعربي .. 
ح�ش����ام �لدي����ن رفي����ق �حلري����ري ..  �ل����دورة �لعربية 
�حلادي����ة و�لع�شري����ن يف ك����رة �ل�شل����ة .. ه����ذه �لّدورة 
�لت����ي �أر�ده����ا �لرئي�����ض �ل�ّشهي����د رفيق �حلري����ري �أن 
تكون حمًا لتاقي �ل�ّشباب �لعربي .. وتناف�شهم نحو 
�لّنجاح و�لأف�شل .. وللّتعبري عن قدر�تهم ومهار�تهم 
.. لت�شاف �إىل ما �أ�ّش�ض له يف �لّدولة �لعربية �حلديثة 
يف لبن����ان .. و�لت����ي �أر�د لها �أن تك����ون منوذجًا لدولة 
�مل�شتقب����ل �لت����ي ي�ش����ارك كّل �أبناء �لوط����ن يف بنائها 
ونه�شتها .. و�أن يكون����و� �شركاًء يف �شناعة م�شتقبلها 
وحتّم����ل م�شوؤولياتها .. و�إّننا معك����م �ليوم نهدي هذه 
�ل����دورة �إىل �أرو�ح كّل �ل�ّشب����اب �لعرب����ي يف كّل مكان 
.. �لذي����ن ��شت�شه����دو� وه����م يوؤثرون �حلي����اة �لكرمية 
على �لذّل و�لإ�شتب����د�د .. فتاأتي دورتكم �ليوم يف يوٍم 
من �أّي����ام �لّربيع �لعربي �لكب����ري .. حيث ي�شّج وطننا 
�لعربي باحليوية و�لأمل.. وتتكامل وتتكاتف �لإر�د�ت 
م����ن �أجل �لّنهو�����ض بالأوطان وبنائه����ا .. على �أ�شا�ض 

�حلرية و�لعد�لة .. حيث تتاقى هذه �لّتطلعات �ي�شا 
يف �أك����ر من م����كان م����ع �إر�د�ت �لإ�ش����اح و�لّتطوير 
وحتقي����ق �لعد�ل����ة بن �أبن����اء �لوطن �لو�ح����د .. ن�شاًء 
ورجاًل .. �أطفاًل و�شبابًا .. وت�شطدم يف �أماكن �أخرى 
ب�شلطات متحّجرة ل ت�شغي لأ�شو�ت �ل�ّشباب.. فرتى 
يف �شدوره����م �لعاري����ة �أخ�شامًا و�أع����د�ًء .. في�شقط 
فيه����م �ل�ّشهي����د تلو �لآخ����ر .. وتخ�ش����ر �لأوطان خرية 
�شبابه����ا وروح م�شتقبله����ا .. و�إّنن����ا �لي����وم �إذ نرّح����ب 
ي����وف يف وطنهم �لثاين لبن����ان .. �لذي  بالأخ����وة �ل�شّ
لطامل����ا �أحّبهم و�شاركهم همومهم .. و�شاركوه همومه 
عاب  .. ووق����ف معهم .. وكان����و� �إىل جانبه �أي����ام �ل�شّ
.. فاإّنن����ا نتطّل����ع و�إّياك����م لأن تك����ون �ل����دورة �لثاني����ة 
و�لع�شرين لدورة ح�شام �لدي����ن �حلريري م�شت�شيفًة 
فرق����ًا من �إثنن وع�شرين دول����ة عربية .. و�إّننا نعدكم 
باأن نعمل معًا من �أجل حتقيق هذه �لغاية .. وبالّتعاون 
مع �لإحتاد �للبناين لك����رة �ل�ّشلة �لذي نعتربه �شريكًا 
�أ�شا�شي����ًا يف تنظي����م ه����ذه �ل����دورة وجناحه����ا .. كما 
ل����ه �لف�شل يف رعاية ك����رة �ل�ّشلة يف لبن����ان و�لو�شول 
به����ا �إىل �مل�شت����وى �لعاملي بعد �أن حّقق����ت تفّوقها على 
�مل�شتوى �لعربي .. و�إّننا نعترب وجودكم معنا �ليوم هو 
ن�شمات من رحيق �لّربيع �لعربي .. على �أمل �أن نكون 
مع����ًا يف قطف ثم����اره .. عا�ض �لربي����ع �لعربي ، عا�ض 

�ل�شباب �لعربي ، عا�ض لبنان ..

دروع تكرميية
ث���م كرم���ت �للجن���ة �لعليا �ملنظم���ة لل���دورة �لد�عم 
�لر�شم���ي لل���دورة بن���ك �لبح���ر �ملتو�ش���ط حيث قدم 
ممث���ل �لنائب �حلري���ري �أحمد �حلري���ري مب�شاركة 
مدير �ل���دورة ن���ز�ر �لرو��ض  درع �ل���دورة �لتكرميي 
�ىل ممث���ل �لبن���ك مدي���ر �لفروع ف���ادي فليح���ان .. 
وقدم رئي�ض بعثة نادي �شبورتينغ- �ل�شكندرية درعا 
تكرميي���ة با�شم �لن���ادي �ىل �لنائب بهي���ة �حلريري 
ت�شلم���ه جنلها �حمد �حلريري  .وقدم �حلريري درع 
�ل���دورة �لتكرميي �ىل رئي�ض �لحت���اد �للبناين لكرة 

�ل�شلة جورج بركات.
ث���م قام ممث���ل ر�عية �لدورة �لنائ���ب بهية �حلريري 
�حمد �حلريري ورئي�ض �لحت���اد جورج بركات برفع 
عل���م �ل���دورة يف ن�شخته���ا �حلادي���ة و�لع�شري���ن �ىل 

جانب �لعلم �للبناين �يذ�نا بافتتاحها.
�لتابع����ة  �ل�شعب����ي  للرق�����ض  "مولي����ا"  فرق����ة  وقدم����ت 
ل����وز�رة �لرتبية بقي����ادة �حمد خملات����ي وفرقة �لكوفية 
�لفل�شطينية، لوحات فنية وفولكلورية من �لرت�ث �ل�شعبي 

�للبناين و�لفل�شطيني �حتفال بانطاقة �لدورة.
 ث���م حرك �حلري���ري ك���رة �لبد�ية للمب���ار�ة �لأوىل 
يف �ل���دورة و�لت���ي جمع���ت فريقي �لريا�ش���ي- لبنان 

ودهوك-  �لعر�ق.

افتتاح دورة ح�صام الدين احلريري الريا�صية العربية الـ21 بكرة ال�صلة يف �صيدا
�لنائب بهية �لحريري ممثلة باأحمد �لحريري:

نتطّلع لأن ت�شم �لدورة �لثانية و�لع�شرين 22 دولة عربية
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ح��ر: �شمار �لرتك
لقـــاء، فنظـــرة، فابت�صامـــة، تالقـــت خاللها نظـــرات العي�ن يف 
ال�صبانيـــة بني ال�صيدة ليلـــى فاخ�ري ووزير اخلارجية عدنان 
من�صـــ�ر، ليك�ن التعـــارف الأول الذي حمـــل يف طياته �صن�ات 
مليئـــة باحلـــب والإحـــرتام واملـــ�دة، لتثمـــر فيمـــا بعـــد 3 اأبناء 
اكت�صبـــ�ا العلـــم والأخالق والإحـــرتام من والديـــن كانا قدوة 

يحتذى بهما.
وبالرغـــم من عمل الزوج يف البدايـــة كدبل�ما�صي والتنقل ما 
بـــني ال�صـــ�دان، اأثينـــا، اأ�صرتاليـــا، اإيران وبلجيـــكا وغريها من 
البلدان اإل اأن العائلة وال�طن كانا دوماً الهاج�ض الأول لهما 
فمنزلهمـــا يف اأي بلـــد كان �صـــ�رة عن لبنـــان واأولدهما ن�صاأوا 
يف كنـــف اأ�صا�صـــه الأخالق احلميدة دون التخلـــي عن التقاليد 

والأعراف التي اعتدنا عليها كعرب.
هـــي تعتـــرب اأن مـــا و�صـــل اإليـــه الـــزوج عدنـــان مـــن من�صب مل 
يفاجئهـــا اإطالقـــاً كـــ�ن �صريـــك العمـــر يعمـــل بجـــد واأمانـــة 
واإخال�ـــض، لذلـــك هـــي مـــا زالـــت تاأمـــل لـــه الكثـــري يف جماله 
املهنـــي لأنـــه ي�صتاأهلـــه عـــن جدارة كمـــا اأنها تعتـــرب اأن املن�صب 

الذي و�صل اإليه الي�م تكليفاً وت�صريفاً يف اآن معاً.
ت�صانـــده يف كل �صغـــرية وكبـــرية وحتاول اأن ت�فر لـــه الإطمئنان 
والهـــدوء ليتفـــرغ لعملـــه ول �صيمـــا اأن الق�صايـــا التـــي بني يديه 
�صاخنة جداً وتتطلب متابعة وتركيزاً وجهداً. هي ت�ؤمن بقدرات 
املـــراأة اللبنانية وتعتـــرب اأنها اأثبتت جـــدارة يف املعرتك ال�صيا�صي 

وخمتلف امليادين لكن ما زال يرتتب عليها اأن مت�صي قدماً.
اأبـــ�اب منزلهـــا مفت�حة لكل اإن�صـــان لإميانها باأن من يخ��ض 
هذا املعرتك عليه اأن يبقى على ت�ا�صل دائم مع النا�ض ليعلم 

احتياجاتهم وي�صتف�صر عن اأو�صاعهم.
والأب  الـــزوج  لدعـــم  العمـــر  ت�صتكمـــل رحلـــة  هـــي  باإخت�صـــار 
وال�صديـــق بكل مـــا اأوتيت به من ق�ة ليتّ�ج جناحاته ال�احدة 
تل� الأخرى، لأن �صريكة العمر ما زالت تتمنى الكثري الكثري 

حلبيب العمر.
»�صيـــدا عـــرب التاريخ« زارتهـــا يف منزلها، فكان حـــ�اراً مط�ًل 
حتدثـــت خاللـــه من�صـــ�ر مـــن القلـــب اإىل القلب بـــكل اإ�صهاب 

وعف�ية، فكان الآتي: 

عقيلة وزير �لخارجية ليلى من�ش�ر تفتح قلبها في ح��ر خا�ش:

لقاءلقاء

ليلى منصور

ما و�شل �إليه عدنان �إ�شتحقه عن جد�رة وه� تكليف وت�شريف 
و�شاأحر�ش على ت�فير �لدعم له للقيام بم�ش�ؤولياته على �أكمل وجه

الوالدين مع األبنة ليال واإلبن الكبير حسن

فرح و�شرور
املرحلـــة  عـــن  تخربيننـــا  مـــاذا  بدايـــة،   •
ل�زيـــر  زوجـــة  اليـــ�م  واأنـــت  اجلديـــدة 

اخلارجية عدنان من�ص�ر؟
»طبع���ًا �أن���ا �شعي���دة جدً� يف ه���ذه �ملرحل���ة بالذ�ت، 
فم���ن يفرح لل�شريك �أكر من زوجته �لتي تعي�ض معه 
وت�شاركه يف كل �شيء. وكوننا كما تعلمن ع�شنا �أجو�ء 
�ل�شف���ر و�لرتح���ال بحكم عم���ل زوج���ي كدبلوما�شي 
فيم���ا م�ش���ى يف �لعديد من �لبل���د�ن فه���ذه �مل�شاألة 
قّربتنا �أكر من بع�شنا �لبع�ض فكنت له �لأهل و�لأم 

و�ل�شديقة وهو كان كذلك بالن�شبة يل.
وم���ن خال معرفت���ي بزوج���ي عدنان وحياتن���ا معًا 
وعمله كدبلوما�ش���ي، ل �أعتقد �أن �أحدً� فرح له بقدر 
م���ا فرحت �أن���ا. كم���ا �أن معظ���م من �لتق���ى عدنان 
يعلم متام���ًا �أنه ي�شتاأهل هذ� �ملن�ش���ب لأنه �شخ�ض 
م�شتقي���م، يقد�ض �لعم���ل ويوؤمن بتمثي���ل لبنان خري 
متثيل. وه���ذه �مل�شاألة �شاركته فيها عندما كان يعمل 
ك�شفري يف �خلارج لأننا �أردنا دومًا �أن نعك�ض �ل�شورة 
�جلميلة عن لبنان، ول �شيما خال �لظروف �ل�شعبة 

�لتي مرت بها �لباد«.

ت�شريف وتكليف
• اليـــ�م ت�صلـــم ال�زيـــر من�صـــ�ر م�ص�ؤولية 
كبـــرية علـــى عاتقـــه يرتتـــب عليهـــا الكثري 
مـــن ال�صع�بـــات و الإن�صـــغ الإت، ول �صيمـــا 
و�صـــط اجلـــ� ال�صيا�صـــي ال�صائـــد يف البلـــد، 

كيف ت�صاركينه هذه امل�ص�ؤولية؟
ل �أ�شتطيع �ش���وى �أن �أدعو له بالنجاح و�لتوفيق لأنها 
مهمة �شعب���ة ولي�شت بال�شهلة عل���ى �لإطاق يف ظل 
�لظ���روف �ل�شعبة �لت���ي نعي�شها لكن عل���ى �لإن�شان 
د�ئم���ا �أن يتوخى �خلري، ول �شيما �أنه �شبق �أن مررنا 
بظروف �شعب���ة جدً� لدى متثيلنا للبنان يف �خلارج، 
لكن و�حلمد هلل ��شتطعنا �أن ننجح ب�شهادة �جلميع. 
وما و�شل �إليه �ليوم عدن���ان �أعتربه ت�شريفًا وتكليفًا 
خ�شو�ش���ًا يف ظل ما يج���ري يف لبنان وخارج لبنان، 
وبالتايل ف���اإن لبنان كاأي بلد يتفاع���ل ويتاأثر، لذلك 
�أق���ول �أن �ملهمة دون �شك �شعبة لكننا نطلب من �هلل 

�لتوفيق«.
ز�دت �ن�شغالته

اإليكــــم  بالن�صبــــة  تغــــري  الــــذي  مــــا   •

كعائلــــة منــــذ اأن ت�ىل ال�زيــــر من�ص�ر 
من�صبه؟

»طبعًا �أ�شبح عدنان م�شغ���وًل جدً�، لذلك �أنا �أحاول 
ق���در �لإم���كان �أن �أتفه���م غياب���ه ول �شيم���ا �أنه هذه 
�مل���دة يغيب كثريً� عن �لبيت بحكم م�شوؤولياته. وكما 
تعلم���ن منذ �أن توىل عدنان من�شب���ه هناك �لعديد 
م���ن �لق�شايا �ل�شاخن���ة و�لهامة جدً� �لت���ي يتابعها. 
نح���ن نفتق���د ل���ه كث���ريً�، و�شدقين���ي �أنني ب���ت �أر�ه 
على �لتلفزيون �أكر مم���ا �أر�ه يف �ملنزل )ت�شحك( 
وه���و حت���ى عندم���ا ياأت���ي �إىل �ملنزل يبق���ى من�شغًا 
بالإت�ش���الت �لهاتفية و�ملر�جعات �لتي يحر�ض على 

متابعتها بهدف خدمة �لنا�ض«.
مرتقب على مدى �لـ24 �شاعة

العمل؟ ب�صغط  �صخ�صيته  تاأثرت  • هل 
»عدن����ان يقد�ض �لعمل لذلك ه����و يحاول �أن يتممه 
عل����ى �أكم����ل وج����ه و 100% وبطبيع����ة �حل����ال هذه 
�مل�شاأل����ة تفر�ض عليه �شغطًا بع�ض �ل�شيء، فرتينه 
د�ئمًا متابع����ًا ومرتقبًا على مدى �ل 24 �شاعة لكل 
م����ا يج����ري حول����ه، وذلك ك����ي ل ي�شوب عمل����ه �أية 

�شائبة«.
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�إجناز باعرت�ف �جلميع
• نحـــن نعلـــم اأنك كنـــت ت�اكبني املنتدى 
الـــدويل حـــ�ل القنابـــل العنق�ديـــة الذي 
ال�زيـــر  وكان  بـــريوت  يف  م�ؤخـــراً  عقـــد 
من�صـــ�ر قد حر�ض على عقـــده يف لبنان، 
اأجـــ�اء  كانـــت  وكيـــف  تخربينـــا  فمـــاذا 

املنتدى؟
�حلم����د هلل لقد دعيت 120 دولة ح�شر منها 119، 
وه����ذ� بح����د ذ�ت����ه �إجن����ازً� خ�شو�ش����ًا و�أن جمي����ع 
�مل�شاركن كان����و� ر��شن عن �ملنت����دى و�إجناز�ته، 
وق����د خ�ش�����ض له����م عدن����ان ج����ولت يف �جلنوب 
بالإ�شاف����ة �إىل ع����دة �أماكن، و�جلمي����ع كان �شعيدً� 
ويثن����ي على �أعم����ال �ملنتدى. وهن����ا ل ي�شعنا �إل �أن 
نتوجه بالتحي����ة �إىل عقيلة رئي�����ض �ملجل�ض �لنيابي 
رندة بري �لت����ي تابعت بدورها خطوة بخطوة كافة 

�ملجريات حر�شًا منها على جناح �ملنتدى.
وهن����ا ل بد من �أن �أ�شري �إىل �أن �لبع�ض حاول عدم 
عق����د �ملنت����دى يف لبنان خوف����ًا من �لظ����روف �لتي 
حتي����ط باملنطق����ة �إل �أن عدن����ان �أ�شّر عل����ى عقده 
و�حلم����د هلل �أن����ه حق����ق جناح����ًا، وه����ذ� م����ا يهمنا 
خ�شو�شًا و�أنه يهمنا �أن ن�شلط �ل�شوء على ما قامت 
ب����ه �إ�شر�ئيل يف عدو�نها على لبنان يف �لعام 2006 
حيث �أنه����ا �أ�شقطت يف غ�شون 72 �شاعة 4 ماين 
قنبل����ة �ن�شطارية ذهب �أثرها �لعديد من �ل�شحايا 
�لأبرياء كما نتج عنه����ا �أي�شًا �لعديد من �ملعوقن. 
لذل����ك هدفن����ا كان �أن نلفت نظر ه����ذه �لدول �إىل 
�جلر�ئم �لتي قام����ت بها �إ�شر�ئيل كي نلغي مفعول 
هذه �لقناب����ل و�أن ندعو بالت����ايل �إىل عدم �لتعامل 
و�إنت����اج هذه �لقنابل، ول �شيم����ا �أن بع�ض �لدول ما 

تز�ل ت�شر على �إنتاج مثل هذه �لقنابل.
ويف ه����ذ� �ملجال، لفت عدن����ان �أي�شًا يف كلمته �لتي 
�ألقاها يف �ملنا�شبة �إىل �أن هذه �لقنابل ل توؤثر على 
�لب�ش����ر فقط بل على �لو�ق����ع  �لإقت�شادي �لزر�عي 

لأنها توؤثر على �شعف �لإنتاج«.
وهك����ذ� ن����ودع �ل�شي����دة ليل����ى �لت����ي ��شتقبلتن����ا يف 
منزلها �أجم����ل ��شتقبال، لدرجة �أننا �شعرنا وكاأننا 
يف منزلن����ا من ك����رة �لكرم وح�ش����ن �ل�شيافة �لتي 
�أحاطتن����ا بهم����ا، فاأن����ت جتل�����ض معه����ا ت�شع����ر �أنك 
جتل�ض م����ع �إن�شان تعرف����ه منذ �شن����و�ت ولي�ض منذ 
�شاع����ات مع����دودة، لذلك ف����اإن �أ�ش����رة »�شيد� عرب 
�لتاريخ« تتمنى للوزير عدنان من�شور وكل �لتوفيق 
يف مهمت����ه �ل�شعبة و�أن يحفظ له����ذه �لعائلة دو�م 

�لنجاح و�لتميز.
بطاقة ه�ية

• اإن اأردنا التعرف عليك اأكرث، من تك�ن 

ليلى من�ص�ر؟
»م����ن مو�ليد ب����ريوت �شن����ة 1900 و.. )ت�شحك(، 
كما تعلمن معظ����م �ل�شيد�ت ل يبح����ن باأعمارهن 
�إل �أن ه����ذه �مل�شاألة تظهر بو�شوح من خال �أعمار 
�أولدن����ا. وهنا �أذكر يف �إحدى �ملر�ت عندما �شاألت 
�إحدى �شفري�تن����ا عن عمرها فاأجاب����ت �أن عمرها 
من عم����ر ح�ش����ارة �لفينيقين وهك����ذ� تهربت من 
�لإجاب����ة. تزوجت عدنان ع����ام 1975، بد�أنا رحلة 
�ل�شف����ر ومتثيل لبن����ان يف �ل�شود�ن ث����م �خلرطوم، 
�ليونان، �أثينا بعدها �أ�شرت�ليا. وطبعًا كنا ناأتي �إىل 
لبنان كاأي دبلوما�شي لن�شتقر يف لبنان ملدة �شنة �أو 
�شنتن لن�شافر بعدها �إىل ز�ئري، �لكونغو، طهر�ن،  
�لإ�شكندري����ة، وبلجيكا ول����دى  �لإحت����اد �لأوروبي، 

وختامًا لوك�شمبورغ«.
لكل وردة عطرها

• مـــن �صمـــن هذه البلـــدان اأيهـــا الأقرب 
اإىل قلبك؟

»�شدقيني �أن كل بلد زرته �أحببته، لذلك ل �أ�شتطيع 
�أن �أق����ول �أنني فرحت يف ه����ذ� �لبلد �أكر من غريه 
ول �شيما �أنن����ي �شبهت تنقلنا و�لبلد�ن �لتي زرناها 
بباقة �ل����ورد، وكل وردة لها ر�ئحتها �لعطرة فالفل 
غ����ري �لقرنفل و�ليا�شمن غ����ري �لزنبق. �حلمد هلل 
�أننا �شعدنا يف خمتلف �لبلد�ن لأنه كان لدينا �لنية 
ب����اأن منثل لبنان خ����ري متثيل و�ملوؤك����د �أننا مل ن�شعر 
يومًا بالغربة لأن لبنان كان د�ئمًا يف قلبي ويف بيتي 
�شو�ء يف �ليون����ان �أو  �لإ�شكندرية... ود�خل �ملنزل 
كان هن����اك دومًا لبنان �ل�شغ����ري لكن �لكبري بفعله 

وباأبنائه«.
جمعية لل�شيد�ت

• هـــل كنت تق�مـــني بن�صاطات معينة كي 
تعك�صي وجه لبنان احل�صاري؟

»�إن در��شت����ي ل����اأدب �لإجنلي����زي )»ما�ش����رت« يف 
�لأدب �لإجنليزي«(�شّهل����ت عل����ي �لكث����ري، فكن����ت 

عندم����ا �أقاب����ل �أ�شخا�ش����ًا م����ن جن�شي����ات خمتلفة 
�أ�شع����ر �أننا كلنا مث����ل بع�شنا �لبع�����ض، منلك نف�ض 
�مل�شاع����ر و�أن �لإن�شان هو نف�ش����ه �أينما كان. لذلك 
كنت �أحاول يف �أي بلد �أن �أنظم �جلمعيات و�أ�شارك 
به����ا وقد �أن�ش����اأت يف �ليونان جمعي����ة لل�شيد�ت لأن 
لبن����ان يف ذلك �حلن كان يتخبط يف �حلروب وقد 
حاول����ت قدر �لإمكان �أن �أجم����ع �لتربعات لن�شاعد 

لبنان كذلك فعلت يف بلجيكا«.
�للقاء �لأول

• لنعـــ�د اإىل الذكريـــات اجلميلـــة، كيـــف 
التقيت بالزوج عدنان من�ص�ر؟

�لتقين����ا عن طري����ق �ل�شدف����ة يف �ل�شبانية، لذلك 
ه����ذه �ملنطقة تع����ز علّي ج����دً�. وه����ذه �ملنطقة كنا 
نق�ش����ي فيها فرتة �ل�شيف مع �لأه����ل منذ �ل�شغر 
و�أه����ل عدنان كذل����ك �لأمر، فكان �للق����اء �لأول ثم 
�لزو�ج ورحل����ة �لعمر �لتي تكلل����ت ب�شابن و�شبية، 
�لدكتور ح�شن من�شور �خت�شا�شي �أطفال و�شمنة 
وبد�نة لدى �لأطفال، وح�شام مهند�ض �ت�ض �لإت، 
�أم����ا ليال فهي تتخ�ش�����ض ب �لإقت�شاد �لنقدي يف 

فرن�شا وهي يف �شنتها �لأخرية«.
�لزوج و�لأب؟

• ماذا تخربينا عن الزوج والأب؟
» منذ �أن �شافرن����ا �إىل �خلارج قررنا �أنا وعدنان �أن 
ل تطغى �حلي����اة �لدبلوما�شية على حياتنا �لعائلية، 
وبالتايل فاإن عمل عدنان و�ن�شغ �لإته مل تبعده يومًا 
عن عائلته، ف����كان د�ئمًا �أيام �لويك �أند �إذ� مل يكن 
لديه �رتباط����ات يكر�ض وقته للعائلة ول �شيما �أن �أي 
دبلوما�شي هو �أي�شًا زوج و�أب. وكنت بدوري �أحر�ض 
�أن يك����ربو� يف بيت ل ينق�شه����م فيه �حلب و�حلنان 
خ�شو�ش����ًا و�أن �لوط����ن �ل�شلي����م ياأت����ي م����ن �ملن����زل 
�ل�شليم وهنا �أ�شتذكر قول �لإعامي جورج �إبر�هيم 
�خل����وري، »�عطني بيتًا �شعيدً� وخ����ذ وطنًا �شعيدً�«، 
ف����اإذ� مل تتكام����ل عاطف����ة �لأب و�لأم وق����د حر�شنا 
�أن تك����ون معن����ا �لعائلة �أينم����ا �شافرنا لك����ن عندما 
�أ�شبح����و� يف مرحل����ة �جلامعة كنا ق����د ��شتقرينا يف 
طهر�ن فا�شطررنا �إىل �إبقاء �لأولد يف لبنان ملتابعة 
حت�شيلهم �لعلمي مما دعاين خللق نوع من �لتو�زن 
فكن����ت �أتنقل ما بن بريوت وب����ن طهر�ن خللق نوع 

من �لتو�زن ما بن �لزوج و�لأولد.
كذل����ك �لأمر يف بلجيكا لأنهم �أي�شًا مل يتمكنو� من 
�أي يكون����و� معن����ا. ورغم تنقلنا با�شتم����ر�ر �إل �أنني 
حر�ش����ت �أن �أعلمه����م �للغ����ة �لعربية من����ذ �ل�شغر 
ب����كل �تقان و�حلمد هلل �أنهم مل يعانو� �أية �شعوبات 
لغوي����ة لدى جميئهم �إىل لبنان وذلك كي ل ي�شعرو� 

بالغربة يف وطنهم«.

�له��يات
عدنـــان  ال�زيـــر  ه�ايـــات  عـــن  مـــاذا   •

من�ص�ر؟
»�لهو�ي����ات خمتلف����ة �أهمها �لكتابة، كم����ا �أنه يهتم 
بالعدي����د م����ن �لق����ر�ء�ت و�أحيان����ًا عندم����ا ت�شن����ح 
�لفر�����ض يح����ب �كت�شاف �لبلد �ل����ذي نقيم فيه من 

خال �لرحات و�لقيام »بالبيك-نيك«.

• وماذا عنك؟
»�أنا �أر�ش����م و�أكتب �ملق �لإت �لنقدي����ة ولكن ب�شكل 
بّن����اء �إ�شاف����ة �إىل هو�ي����ة م�شرتك����ة وه����ي حمب����ة 
�لنا�����ض و�لتع����رف �إىل كل �شيء جدي����د من تقاليد 

وعاد�ت«.

يف  املـــراأة  عمـــل  اإىل  تنظريـــن  كيـــف   •
املعرتك ال�صيا�صي؟

»�أثبت����ت �مل����ر�أة �للبناني����ة جد�رته����ا يف �ملعرتك 
�ل�شيا�شي �شو�ء حتت قب����ة �لربملان �أو من خال 
عمله����ا �ل����وز�ري بينم����ا هن����اك دول �أخ����رى م����ا 
ز�لت متنع عن �ملر�أة �أب�ش����ط حقوقها، لذلك �أنا 
�أعت����رب �أن ع����دم �إ�شر�كها يف �حلكوم����ة �حلالية 
كان م�شاأل����ة غ����ري مق�ش����ودة خ�شو�ش����ًا و�أنه قد 
�شب����ق له����ا و�أن مت تكري�شها كوزي����رة، و�لو�قع �أن 
�مل����ر�أة �للبنانية تثبت جد�رتها يومًا بعد يوم ويف 

خمتلف �مليادين«.

تفعيل دور �لهيئات �لن�شائية
بـــه  تقـــ�م  الـــذي  الـــدور  راأيـــك يف  مـــا   •

الهيئات الن�صائية؟
» �أمتنى من �لهيئات �لن�شائية �أن يكون لديها �شدى 
�أك����رب يف �لدول �لعربية و�لعاملي����ة، وهنا �أنا ل �أ�شع 
�ملام����ة عليه����ا لأن �لظ����روف هي �لت����ي تعاك�شها. 
هناك مثل يقول: »فلي�شبع �لإن�شان ثم يتفل�شف« �أي 
�أنن����ا نحتاج �إىل �لأولويات ومن ثم ميكننا  �لإنتقال 
للعمومي����ات، لذلك ناأمل من هذه �حلكومة �أن تعود 

لتفعل دور هذه �لهيئات«.
�ملهم تطبيق �لقان�ن

• م�ؤخـــراً، ا�صدر املجل�ـــض النيابي قان�ن 
يق�صي مبنع التدخني يف الأماكن العامة 
املغلقـــة، فمـــا راأيك بهذا القـــرار ول �صيما 
اأنـــك زرت العديد من البلدان التي يطبق 

فيها هذا القان�ن؟
» �أعت����رب ه����ذ� �لقان����ون هام����ًا ج����دً� و�أمتن����ى على 
�ل�شعب �للبن����اين �أن يتعاون على تطبيقه ملا يعك�شه 
م����ن �إيجابيات على �ل�شحة �لعامة كونه يحمي من 
�لإ�شاب����ة باأمر��ض عديدة بالإ�شافة �إىل �أنه يعك�ض 
�ش����ورة ح�شاري����ة للبن����ان. �أمتنى م����ن كل قلبي �أن 
ننج����ح بتطبيقه على �لأر�ض �أ�ش����وة بباقي �لبلد�ن، 
فلي�ض �ملهم �أن ن�شدر �لقانون لكن �ملهم �أن نطبقه 

ونلتزم به«.

�أ�شع �إمكانياتي خلدمة �لنا�ش
هـــل هنـــاك مـــن ن�صاطـــات اجتماعيـــة   •
معينـــة �ص�ف تق�مني بها اإكم الإً لر�صالة 

ودور ال�زير من�ص�ر؟
» يف �ل�شابق كنت �أ�شارك يف منتدى �ل�شفر�ء ملعرفة 
�ملطال����ب و �لإحتياج����ات و�ليوم �أي�ش����ًا �أنا �أ�شع كل 
�إمكانياتي خلدمة �لنا�����ض وتقدمي �مل�شاعدة، وكما 
كنت �شريكة عدنان منذ �لبد�ية �شاأحر�ض على �أن 

�أ�شتمر و�أ�شاعده يف كل �شغرية وكبرية«.
منزلنا مفت�ح لكل �إن�شان

كيـــف  اإمـــراأة،  عظيـــم  رجـــل  كل  وراء   •
�صترتجمـــني هذا القـــ�ل، وبالتـــايل كيف 
املرحلـــة  يف  من�صـــ�ر  ال�زيـــر  �صتدعمـــني 

املقبلة؟
» كل ما يطلبه عدنان من �أمور ت�شب يف �إطار عمله 
ووز�رت����ه �أنا على �أمت  �لإ�شتعد�د للقيام بذلك، كما 
�أن منزلن����ا مفتوح ل����كل �إن�ش����ان و�شاأحر�ض بنف�شي 
عل����ى ��شتقبال �جلمي����ع لاطاع عل����ى �أو�شاعهم 
وم�شاكله����م يف حال كان����و� يعانون م����ن �أية م�شاكل 
حللها، وذل����ك كي �أمتم له �لنج����اح يف �ملهمة �لتي 

كلف بها«.
لهم �ختيار�تهم

• هـــل تفكريـــن ي�مـــاً اأن يدخـــل الأبنـــاء 
للمعرتك ال�صيا�صي؟

» �أن����ا ل �أتدخل باأي����ة خيار�ت مهني����ة تعلق بالأولد 
لإمي����اين �أن �لإن�ش����ان �إن مل يح����ب مهنته لن ينجح 
فيه����ا. ح����اول عدن����ان �أن يوؤث����ر بع�ض �ل�ش����يء على 
ح�شن فدر�����ض �إىل جانب �لطب �لعل����وم �ل�شيا�شية 
لكنه �شرعان ما توقف عن در��شة �لعلوم �ل�شيا�شية 
ليكمل طريقه يف �لطب فقط لذلك نحن مل ن�شغط 
يومًا على �أولدنا يف �ختيار �ملج �لإت �لتي يريدونها 

فهذه �مل�شاألة تعود �إليهم فقط«.
�حلماية من �هلل

معر�ـــض  بلدنـــا  يف  ال�صيا�صـــي  ختامـــاً،   •
با�صتمـــرار للخطـــر فهـــل �صعـــرت بالقلـــق 

للحظات لدى تكليفه؟
» �أن���ا ل يخطر بب���ايل هذ� �لأمر نهائي���ًا لأنني موؤمن 
�أن هذ� �لأمر يتعلق ب���رب �لعاملن فاحلماية من �هلل 
وح���ده، نح���ن مررنا بالعدي���د من �ل�شعوب���ات �أثناء 
�شفرنا �إىل �خلارج لكننا كنا دومًا نتخطاها بالإميان 
ب���اهلل وحده، لذل���ك دوم���ًا ن�شلم �أمرن���ا �إىل �هلل عز 
وجل. ويف �لنهاية »لن ي�شيبنا �إل ما كتب �هلل لنا«. 

ومن قلبي �أمتنى له �حلماية �لد�ئمة من �هلل.

لقاءلقاء

الوزير منصور مع أبنه املهندس حسام أثبتت املرأة اللبنانية 
جدارتها يف املعرتك 
السياسي سواء حتت 
قبة الربملان أو من 

خالل عملها الوزاري
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لقاءلقاء

الربنامج املطليب 
الذي قدمناه لفريق 
14 آذار هو نفسه ما 

نقدمه اليوم لفريق 8 
مما يؤكد إستقاللية 

احلركة النقابية

�إ�شر�ب عام حلني حتقيق �ملطالب
اإطـــار  يف  حتـــرك  علـــى  قادمـــ�ن  • نحـــن 
تلبيـــة مطالب العمال والطبقات املحدودة 
الدخـــل، فهـــل هنـــاك مـــن برنامـــج معـــني 
التحـــرك  هـــذا  م�صتـــ�ى  علـــى  و�صعتمـــ�ه 

اجلديد؟
» طبع���ًا نحن قمن���ا بتعين جلنة مهمته���ا �لإعد�د 
و�لتنظيم عرب جل���ان ميد�نية و�إعامية لات�شال 
بالقطاعات، وكل و�حدة من هذه �للجان بالتعاون 
مع  �لإحت���اد�ت �شتتو��شل م���ع �ملجال�ض �لتنفيذية 
للدع���وة �إىل جمعيات عمومية كي يب���د�أ كل �حتاد 
�أو قط���اع �شي�شه���د بد�ي���ة �لتحرك حي���ث �شيكون 
باإ�شر�ب���ات  �شي�شتكم���ل  عام���ًا  �إ�شر�ب���ًا  هن���اك 
قطاعية ومهنية... وذل���ك �إىل �أن حتقق �حلكومة 
مطالبنا �ملن�ش���ودة. ونحن من خال  �لإجتماعات 
و�للق���اء�ت �لتي عقدناها مع نائب رئي�ض �حلكومة 
�شم���ري مقبل ووزير  �لإقت�ش���اد نقول نحا�ض نتوقع 

�أن ت�شعى �حلكومة جديًا ملعاجلة هذه �لق�شية«.

مل نت�شاهل �إطالقًا
• ي�ؤخـــذ عليكـــم اأنكم ت�صاهلتـــم يف ال�صابق 
مـــا اأدى اإىل تراجـــع قدرتكم علـــى التاأثري، 
فهل تن�ون التعاون مع القطاعات الأخرى 
تاأثريكـــم،  لتعزيـــز  وغريهـــم  كامل�ظفـــني 

وكيف؟
» �أوًل نحن مل نت�شاهل يف �ملا�شي ويجب �أن تكون 
ه����ذه �مل�شاأل����ة و��شحة ك����ي ل نبني عل����ى فر�شية 
غري �شحيحة، ففي منا�شبات عديدة كانت لدينا 
حت����ركات و��شعة جدً� �أو�شلت ب �لإحتاد �إىل حد  
�لإته����ام، وبالتايل �إذ� كان ه����ذ� �ملو�شوع يتناول  
�لإحت����اد ف����اإن م�شاألة �تهامن����ا �إىل �أنن����ا حتركنا 
ملعاجل����ة �ملطال����ب  �لإقت�شادي����ة و �لإجتماعي����ة 
و�ملعي�شية، يوم �حلكومة �نزلقت و�أر�دت بدورها 
�أن تاأخذ �لبلد ملكان �آخر كي ت�شتمر ولتهلي �لنا�ض 
ع����ن مطالبه����ا �لإجتماعية و�ملعي�شي����ة، لتاأخذها 
بقر�ر�ته����ا �ل�شه����رية ول �شيم����ا �لقر�رين ع�شية 
حت����رك  �لإحت����اد �لعمايل �لعام، �أعتق����د �أن هذه 
تك����ون م�شوؤولية �حلكومة �لتي �أر�دت �أن ت�شتدرج 

�لنا�ض �إىل مكان �آخر لتاأخذهم من موقعهم.
�لأم����ر �لآخر �لذي ل بد م����ن �أن ن�شري �إليه هو �أن 
�شق����ف حتركاتنا يتمث����ل بالإ�شر�بات و�لتظاهر و 
�لإعت�ش����ام �أي �لأ�شكال �لتي يلج����اأ �إليها  �لإحتاد 
�لعم����ايل، وه����ي تك����ون د�ئم����ًا �شلمية بعي����دة عن 
�لعن����ف. وطبعًا نحن �ليوم نح����اول �أن نقوم باآلية 
�أخ����رى من �آلي����ات و�شائل �ل�شغ����ط للقيام بعملية 

��شتنها�����ض �شامل����ة ول �شيم����ا �أن ه����ذه �ملطال����ب 
تتع����دى �ملطالب �لقطاعية و�ملهني����ة كونها �شاملة 
وتتعل����ق مبو�ش����وع �لأ�شع����ار و�لغ����اء و�ل�شر�ئ����ب 
و�لتقدمي����ات  �لإجتماعية �لت����ي هي مطلب �شامل 

لكل �للبنانين.
و�نطاق���ًا م���ن ه���ذ� �لو�قع، نحف���ز �لإعامين 
و�أ�شدقائن���ا يف و�شائل �لإع���ام على �أن ي�شلطو� 

�ل�ش���وء على ه���ذ� �ملو�ش���وع لأنه���م معنين كما 
�لقطاعات �لأخرى«.

�حلركة �لنقابية م�شتقلة
عن �لتجاذبات �ل�شيا�شية

• هنـــاك جتاذبات �صيا�صية بني فريقني يف 
البلـــد، وكان ي�ؤخـــذ عليكن اأنكـــم مع فريق 

دون الآخـــر، فهـــل هـــذا �صحيـــح؟ وبالتايل 
هـــل حتاولـــ�ن ت�ص�يـــة الأمـــ�ر مـــع الق�ى 

التي انتقدتكم؟
» نح���ن لدين���ا نف����ض �ملوق���ف م���ن 14 �آذ�ر ومن 8 
�آذ�ر، و�لدليل على ذلك �أن �لربنامج �ملطلبي �لذي 
قدمناه لفريق 14 هو نف�شه ما نقدمه �ليوم لفريق 
8 �لأم���ر �لذي يوؤك���د ��شتقالية �حلرك���ة �لنقابية 
عن  �لإختاف �ل�شيا�شي و�إن كان  �لإحتاد �لعمايل 
�لع���ام يف ت�شكيلت���ه وتركيبت���ه ي�شب���ه �لبل���د، ف���ا 
ت�شدقي �أح���دً� يقول لك �أنه غري م�شّي�ض، علمًا �أن 
هذه �مل�شاألة لي�شت بتهمة، ول �شيما �إذ� كان هناك 
م���ن �أبعاد وطنية لها عاقة باملوقف من  �لإحتال 
وم���ن �ملقاومة. وطبعًا نحن نعتز بهذ� �ملوقف وباأن 

يكون لنا هذه �لوقفة �مل�شرفة«.

�مل�شاألة لي�شت جمرد تقليد
امل�ؤمتـــرات  مـــن  نحـــن  اأيـــن  ختامـــاً،   •
النقابيـــة وال�طنيـــة التـــي كانـــت تعقد وما 

ه� م�صريها؟
»�عتمدن���ا تغيري �لآلي���ة لأن �مل�شاألة لي�شت جمرد 
تقليد ب���ل تو��شل و�ت�شال، و�لأه���م يف �ملو�شوع 
�أن تتجم���ع �لنا�ض �أمام حماي���ة حقوقها وحماية 
م�شاحله���ا مع بع�شه���ا �لبع�ض لذل���ك نرى باأن 
خمتل���ف �لقطاعات معنية كم���ا �أن كل قطاع من 
موقع���ه معني، لذل���ك نحن �شنك���ون دومًا معهم 
يدً� بيد وكتف���ًا على كتف لاحتاد دومًا يف �شبيل 

�ملحافظة على م�شالح وحقوق �لنا�ض«.

رئي�ض الإحتاد العمايل العام غ�صان غ�صن لـ »�صيدا عرب التاريخ«:
12 ت�شرين �لأول �شهد �نطالقة تحركنا �لذي �شي�شتكمل بخط��ت 

ت�شاعدية لحين تحقيق �لمطالب وتاأمين �لحق�ق لكل م��طن
ح��ر: �شمار �لرتك

اإنطالقـــاً مـــن الأو�صـــاع الإقت�صادية و الإجتماعيـــة التي اآلت اإليها اأو�صاع البـــالد والعباد، قرر املجل�ض التنفيذي لالحتـــاد العمايل العام يف 
لبنـــان يف جل�صـــة ا�صتثنائية برئا�صة رئي�ض الإحتاد العمايل العام غ�صان غ�صن اإعالن الإ�صراب العام والتظاهر على كافة الأرا�صي اللبنانية 

ودع�ة الإحتادات العمالية اإىل عقد اجلمعيات العم�مية لتنظيم هذا الإ�صراب والتظاهرات، وذلك يف 12 من ت�صرين الأول 2011.
جاء ذلك بعد اأن مرت مرحلة تاأليف احلك�مة دون اأي تغري يف الأو�صاع، مما ا�صت�جب من الإحتاد جمدداً املطالبة ب�ج�ب ت�صحيح الأج�ر 
ورفـــع احلـــد الأدنـــى اإىل 1.250.000 ل.ل ا�صتناداً اإىل املعدل الرتاكمي للت�صخـــم الذي بلغ منذ عام 1996 حتى الي�م 120% ف�صاًل عن زيادة 
التقدميـــات الإجتماعيـــة وم�صاعفـــة بدل النقل مـــن 8.000 ل.ل اإىل 16.000 ل.ل عن كل ي�م عمل وكذلك منح التعليم اإىل ملي�ن ل.ل عن 

كل تلميذ واإعادة ربط التع�ي�صات العائلية مبر�ص�م غالء املعي�صة مبا ي�ازي 75% من احلد الأدنى لالأج�ر.
ويف هـــذا املجـــال، ي�ؤكـــد » الإحتاد« علـــى اأن م�ص�ؤولية احلك�مة بالدرجة الأوىل تتطلـــب تاأمني الت�ازن الإقت�صـــادي و الإجتماعي ومكافحة 
الغالء ومنع الإحتكار و�صبط الأ�ص�اق وحماية القدرة ال�صرائية، ل بل تعزيزها من خالل التقدميات الإجتماعية مبا يخف�ض من الأج�ر 
اأعبـــاء النقـــل والتعليـــم و الإ�صت�صفـــاء والطبابة وال�صكن. كمـــا تتطلب اأي�صاً الرقابة علـــى الأق�صاط املدر�صية املتفلتة مـــن اأي �صابط واأ�صعار 

الكتب والقرطا�صية التي ت�صع الطالب رهائن والأهل بال ح�ل ول ق�ة.
ملعرفة املزيد عن هذا التحرك وخط�اته، التقت »�صيدا عرب التاريخ« رئي�ض الإحتاد العمايل العام غ�صان غ�صن يف ح�ار خا�ض اأكد خالله 
باأن الإحتاد لن يقبل باأن تلجاأ احلك�مة اإىل اأ�صل�ب رخي�ض يهدف اإىل اإجها�ض مطالب حمقة، ول �صيما مطالب ت�صحيح الأج�ر وتاأمني 
التغطيـــة ال�صحيـــة ال�صاملـــة واإقـــرار الإ�صتثمارات العامـــة املطل�بة من اأجل تاأمني حقـــ�ق امل�اطنني بالكهرباء ومياه ال�صفـــة والنقل العام. 

وفيما يلي ن�ض احل�ار:

رئيس اإلتحاد العمالي العام غسان غصن

خالل لقائه رئيس الحكومة السابق سعد الدين الحريري
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تحقيقتحقيق

كيف ه� �ل��قع على �لأر�ش
وبالرغ����م مما �أوردناه من ملحة عامة عن �لو�قع 
�ملر �لذي يتخبط فيه �لأهل كان ل بد من متابعة 
م����ا يجري عن كث����ب لنقل هموم ه����وؤلء �لأهايل 

ومعرفة ما يعانونه ب�شكل مف�شل ودقيق.
لكن قب����ل �لدخول يف �لتفا�شي����ل، قامت »�شيد� 
ع����رب �لتاري����خ« بجول����ة على ع����دد م����ن �ملد�ر�ض 
�خلا�ش����ة حيث تاأكد لنا م����ا �أوردناه حول م�شاألة 
�نتقال عدد من �لتاميذ �إىل �ملد�ر�ض �لر�شمية 
و�ملد�ر�����ض �خلا�ش����ة �لت����ي تتما�شى م����ع �أو�شاع 

�لأهل  �لإقت�شادية �ل�شعبة.

تغري�ت جذرية
مدي����ر �إح����دى �ملد�ر�����ض �خلا�شة حت����دث �إلينا 
متمني����ًا ع����دم �لإف�ش����اح ع����ن ��شم����ه، فاأكد �أن 

حتقيق: مري�
ها هي حكاية كل عام تتجدد، فالعام الدرا�صي يطل بعد انق�صاء �صهر رم�صان املبارك وفرحة العيد، الأمر الذي ي�صع رب الأ�صرة يف حرية 
مـــن اأمـــره ، ل �صيمـــا بعدمـــا ا�صطـــر »ل�صـــرف ما يف اجليـــب على اأن ياأتي مـــا يف الغيـــب« اإل اأن هذه »احل�صبـــة« مل »تاأت كمـــا ا�صتهت ال�صفن« 
وبالتايل فاإن غالبية الأ�صر اللبنانية تعاين الأمرين يف كيفية تاأمني ما يلزم لدخ�ل اأبنائها املدار�ض، لدرجة اأن العديد منهم عمد اإىل نقل 
اأولده مـــن املدار�ـــض اخلا�صـــة التي ن�صاأوا وتلق�ا اأوىل عل�مهـــم فيها اإىل مدار�ض خا�صة اأخرى تك�ن اأق�صاطهـــا املدر�صية متما�صية اأكرث مع 
قيمـــة دخلهـــم املادي، بينما �صـــارع اآخرون وبخط�ة واحدة لنقل اأولدهم من املدار�ض اخلا�صة اإىل املدار�ض الر�صمية الأمر الذي اأثر �صلباً يف 
نف��ض العديد من الأولد الذين كان�ا قد اعتادوا على م�صت�ى علمي معني وبيئة اجتماعية خمتلفة. وطبعاً، نحن هنا ل�صنا ب�صدد التقليل 

من احرتامنا للمدار�ض الر�صمية اإل اأننا نتحدث عن واقع يعي�صه الأهايل والأبناء.
عـــام بعـــد عـــام الأو�صـــاع  الإجتماعيـــة تتفاقـــم �صـــ�ءاً، والأو�صـــاع  الإقت�صادية ت�صتمـــر يف الرتاجع ب�صـــكل ل يطمئن على الإطـــالق وبالتايل 
املطل�ب دوماً من امل�ص�ؤول عن هذه العائلة اأن يتحمل كل ما ه� مت�جب عليه من معي�صة وكهرباء وماء ومدار�ض وما يتبعها من متطلبات 
دون اأن يحرك �صاكناً اأو اأن يتلفظ بكلمة، اأما يف حال جتراأ واأطلق �صرخته باأعلى �ص�ت فيبادرونه ف�راً بالق�ل: ملاذا اأجنبت الأولد طاملا ل 

ي�صعك اأن تتحمل م�صاريفهم؟ وامل�صحك املبكي يف اآن معاً اأنه يك�ن قد اأجنب ولدين فقط ل غري!
وال�صـــ�ؤال الـــذي يطـــرح نف�صـــه ه�: هل باتت م�صاألة الإجنـــاب مره�نة فقط بالأغنيـــاء وبالتايل هل العلم بدوره اأم�صى حكـــراً على الأغنياء 

اأي�صاً؟ م�صاألة فيها نظر.
املدار�ـــض �صرعـــت اأب�ابهـــا ل�صتقبـــال التالميـــذ، واملكتبـــات بداأت بتاأمـــني كل ما يلزم الطالـــب بدءاً من الكتـــب املدر�صية مـــروراً بالقرطا�صية 
واحلقائـــب املدر�صيـــة، ومنها من و�صع اأ�صعاره »بالي�رو« اأو »الدولر« وهناك من اكتفى ب��صع ت�صعريته باللرية اللبنانية. باخت�صار م�صاألة 

الكتب واأ�صعارها مره�نة باملدار�ض التي يرتادها التالميذ اأما باقي الل�ازم املدر�صية فهي مره�نة ب�صمائر اأ�صحاب هذه املكتبات.

�لأ�شرة �للبنانية تعاني �لأمّرين في كيفية تاأمين ما يلزم لدخ�ل �أبنائها �لمد�ر�ش 
حكاية كل عام در��شي تتجدد و�لأهل ي�شرف�ن ما في �لجيب 

لياأتي ما في �لغيب عّل �لح�شبة تاأت كما ت�شتهي �ل�شفن

هذ� �لع����ام �شهد تغري�ت جذرية من قبل �لأهل، 
يق����ول: » من����ذ 5 �شنو�ت حتدي����دً� بد�أن����ا نلم�ض 
معان����اة كبرية ل����دى �لأهل يف ما يخ�����ض م�شاألة 
دف����ع �لأق�شاط وق����د حاولنا جاهدي����ن �أن نخلق 
حل����وًل بديلة فلجاأن����ا �إىل م�شاألة دف����ع �لأق�شاط 
ب�شكل �شهري لإتاح����ة �لفر�شة �أمام �لأهل لدفع 
ما �أمكنهم �شرط �أن يت����م دفع �لق�شط �ملدر�شي 
قب����ل �نته����اء �لع����ام �لدر��ش����ي، كم����ا جلاأنا �إىل 
�إن�شاء جلنة من �لأهايل �ملي�شورين لدعم هوؤلء 
�لأه����ايل �ش����رط �أن يذه����ب هذ� �لدع����م �ملادي 
بالدرج����ة �لأوىل للطاب �ملحتاج����ن �ملتفوقن 
�لذي����ن ي�شتحقون �أكر من غريه����م هذه �ملنحة 
�إذ� �ش����ح �لتعبري، وهنا ل �أنك����ر �أن هذه �مل�شاألة 
�شاع����دت بع�����ض �لأه����ايل �إل �أنا مل تك����ن مبثابة 
�حلل �جل����ذري للبع�����ض �لآخر، خ�شو�ش����ًا و�أن 
�أعباء �حلياة �ليومية بات����ت �شعبة للغاية. نحن 
م����ن جهتنا نا�ش����ف ملا �آل����ت �إليه �أو�ش����اع �أهايل 
طابن����ا، ل �شيم����ا �أنن����ا م�شين����ا معه����م م�شرية 
تعليمي����ة تعاونا خالها دومًا ملا فيه خري طابنا 
�لذي����ن هم مبثابة �لأبناء، لكن يف �لنهاية هناك 
و�ق����ع ل ب����د �أن نو�جه����ه وبالت����ايل ل ي�شعن����ا �أن 
نطل����ب من �لأه����ل �أكر مما ه����و مبقدورهم لأن 
�لإن�ش����ان طاق����ة يف �لنهاي����ة. كل م����ا ي�شعن����ا �أن 
نتمن����اه لطابنا هو �لنجاح و�لتوفيق �أينما كانو� 
عل����ى �أم����ل �أن تتح�ش����ن �لظ����روف  �لإقت�شادية 
و�ملعي�شي����ة �ل�شعبة للحد من ه����ذ� �لو�شع �لذي 

بات ماأ�شاويًا«.

�لظروف �شعبة
بدوره، مدير �إحدى �ملد�ر�ض �لر�شمية �أ�شار �إىل 
�أن هن����اك �لعدي����د من �لأهايل �لذي����ن ي�شجلون 

�أولده����م يف �ملد�ر�����ض �لر�شمية كونه����ا تتما�شى 
�أكر مع �لظ����روف  �لإقت�شادية �ل�شعبة، يقول: 
» �لق�شط يبقى معق����وًل جدً� و�شمن �لإمكانيات 
�ملادي����ة �ملق����دور عليه����ا، وبالت����ايل باإم����كان رب 
�لأ�شرة �أن يتدبرها عك�ض ما هو �لو�شع بالن�شبة 
للمد�ر�ض �خلا�شة. �أما يف حال عدم ��شتطاعته 
ذل����ك، نح����اول �شويًا �إيج����اد �لطريق����ة �ملنا�شبة 
لكيفية �لدفع، و�شدقين����ي �أهايل كر ي�شارعون 
�إىل ت�شجي����ل �أولده����م خ�شو�ش����ًا يف �ل�شفوف 
�لثانوية. وعك�ض ما يت�شور �لبع�ض فاإن �ملد�ر�ض 
�لر�شمي����ة حتق����ق نتائ����ج متمي����زة يف �ل�شهاد�ت 
�لر�شمي����ة، فالنج����اح لي�ض حكرً� عل����ى �ملد�ر�ض 
�خلا�ش����ة مع �حرت�م����ي �ل�شديد له����ا، وبالنهاية 
�لتلمي����ذ �لذي ينوي �أن ينج����ح باإمكانه �أن يحقق 
ذل����ك �شو�ء يف �ملد�ر�ض �خلا�شة �أم �لر�شمية ما 
��شتطعن����ا لأن هّمه ل يقت�شر فق����ط على تاأمن 
�لدر��شة لأولده فمتطلبات �حلياة تقت�شي �أكر 

من ذلك«.

ماذ� يق�ل �لأهل؟
ملعرف����ة �ملزيد ع����ن �لأ�شباب �لتي دفع����ت �أولياء 
�لطاب �إىل تغيري مد�ر�ض �أولدهم �لتي �عتادو� 

�أن يرتادوها منذ �ل�شغر، �لتقينا عددً� منهم.

لل�شرورة �أحكام
�شم����ري ك�شل����ي �أب لثاث����ة �أولد ��شط����ر لنقلهم 
�إىل مدر�ش����ة خا�شة تتما�شى �أك����ر مع مادياته، 
يق����ول: عام بع����د عام حاول����ت �أن �أ�شرب لأحتمل 
�أعباء �لأق�ش����اط �ملدر�شية �لتي كانت »تهلكني«، 
وذلك ك����ي ل �أحرم �أولدي م����ن مدر�شتهم �لتي 
�عت����ادو� عليها وبالتايل �أ�شب����ح لهم �لعديد من 

�لرفاق �لذي����ن �أ�شبحو� كاأخو�تهم لكن ما باليد 
حيلة ول �شيما بع����د �أن رفعت �ملدر�شة �أق�شاطها 
�ملدر�شية �شن����ة ور�ء �شنة حيث بات يتوجب علي 
دفع ما يقارب �ل� 15 مليون لرية للعام �لدر��شي، 
هذ� عد� عن �شر�ء �لكتب �لتي كنت �أدفع ثمنها 
باليورو، �أ�شيفي ثمن �لقرطا�شية وم�شتلزماتها، 
م����ن  ن����وع مع����ن  و�أن����ه كان هن����اك  خ�شو�ش����ًا 
�لقرطا�شي����ة �لت����ي كان يتوجب علين����ا �شر�ءها، 
�لأمر �لذي كان يكلفني ما يقارب �ل� 20 مليونًا، 
لذل����ك ��شطررت لنقله����م �إىل مدر�ش����ة خا�شة 
�أخ����رى وحاليًا �أن����ا �أدفع ن�شف قيم����ة �لأق�شاط 
�ملدر�شي����ة �لت����ي كن����ت �أدفعه����ا، و�هلل يق����درين 
و�أمتك����ن م����ن �إكمال علمه����م و�إي�شاله����م لأعلى 
�ملر�ت����ب �لعلمية لأن هذ� م����ا يبقى لهم فهذ� هو 

ر�شيدهم �حلقيقي ولل�شرورة �أحكام«.

لل�ش�ق و�ل�شندوق
من����ى بدر�ن �أم لبنتن، تعم����ل موظفة يف �إحدى 
متني����ت  �أم  كاأي  تق����ول:  �خلا�ش����ة،  �ل�ش����ركات 
�لأف�شل دومًا لبنتي لذلك �خرتت لهما مدر�شة 
خا�شة تتما�شى مع متنياتي. ول �أ�شتطيع �أن �أنكر 
باأن م�شتو�هما �لعلمي كان جيدً� جدً� خ�شو�شًا 
و�أن ه����ذه �ملدر�ش����ة تعط����ي 3 لغ����ات �لفرن�شية، 
�لإجنليزي����ة و�لإ�شبانية �أي�شًا، لك����ن مع �لأ�شف 
�لظ����روف مل تاأت كما كنت �آم����ل، فاحلياة دومًا 
تفاجئن����ا ول ترتك لنا م����ج �لإً للفرح و�لأحام. 
ه����ذ� هو �حل����ل بعد �أن فقدت زوج����ي هذ� �لعام 
بح����ادث �شري وبات يتوج����ب عل����ي �أن �أكون �لأم 
و�لأب �أي »لل�شوق و�ل�شندوق«. ومبا �أن �أو�شاعنا 
كان����ت متو�شط����ة ماديًا فل����م يع����د  با�شتطاعتي 
�إكم����ال �مل�ش����و�ر وحدي وحتمل خمتل����ف �لأعباء 
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�ملادي����ة دون �أن ��شط����ر �إىل �إج����ر�ء تغي����ري�ت 
جذري����ة يف حياتي �أولها م����ع �لأ�شف ��شطر�ري 
لنقل �أولدي من مدر�شتهم �لتي �أحبوها ون�شاأو� 
فيه����ا �إىل مدر�ش����ة خا�شة يكون مبق����دوري دفع 
ق�شطه����ا �ملدر�شي �لذي �تفق����ت و�إد�رة �ملدر�شة 
على تق�شيط����ه �شهري����ًا. ل�شت �شعي����دة بالتاأكيد 
به����ذ� �لو�ش����ع �جلدي����د و�لهموم تلفن����ي من كل 
�شوب، لكن هذ� هو �حلل �لأن�شب حاليًا، �أمتنى 
�أن يتح�ش����ن دخل����ي �مل����ادي لأعيده����م جم����ددً� 

ملدر�شتهم و�أ�شدقائهم«.

�لأعباء كثرية
 طارق �ش����ر�رة �أب خلم�شة �أولد، يعمل كموظف 
يف �إح����دى موؤ�ش�ش����ات �لدول����ة، يق����ول: »بالرغم 
من �أن ظرويف �ملادي����ة مل تكن باملمتازة �إل �أنني 
�أدخل����ت �أولدي �إىل �إح����دى �ملد�ر�����ض �خلا�ش����ة 
�ملعقول����ة من حي����ث �أق�شاطه����ا �ملدر�شية، لكنني 
ه����ذ� �لعام مل يع����د با�شتطاعتي حتم����ل �لأعباء 
�ملادية �لتي نعاي�شها يوميًا �شو�ء من خال �رتفاع 
�أ�شع����ار �ل�شلع �أو دفع فو�تري �ملاء و�لكهرباء �لتي 
ن�شددها دون �أن نر�ه����ا �أو �رتفاع �شعر �لبنزين 

وغريه.
ه����ذ� �لو�قع دفعن����ي �إىل ت�شجيلهم هذ� �لعام يف 
�إح����دى �ملد�ر�����ض �لر�شمية �لقريب����ة من �ملنزل، 
وهك����ذ� ��شبحت �أوفر يف ثم����ن �ٌ�شاط �ملدر�شية 
ومر�شوف �لنقليات، �أ�شيفي لذلك ��شعار �لكتب 
�ملدر�شي����ة �لتي ل ت�شج����ل �إل بالل����رية �للبنانية. 
هذ� �لتغيري �أزعجني دون �شك من ناحية �إل �أنه 
�أر�حني من ناحية ثاني����ة لأنني �أ�شبحت �أحتكم 
�أك����ر يف م�شروف �ملن����زل و�لر�تب بات يكفيني 

لآخر �ل�شهر«.

�ش� بدو يق�شي �ملعا�ش ليق�شي؟
جميلة فاعور، �أم لثاثة �أولد تعمل كممر�شة يف 
�إحدى �مل�شت�شفيات، تق����ول:« منذ �شنو�ت ن�شيت 

نغمة �ملدر�شة �خلا�شة، �ش����و بدو يق�شي �ملعا�ض 
ليق�شي«؟.

زوج����ي يعمل دو�مّي عمل، و�أن����ا �أعمل ليًا نهارً� 
وبال����كاد نتحمل م�شاري����ف �حلي����اة و�أعباءها، 
فف����ي ه����ذ� �لبل����د �ملعي�ش����ة �شعب����ة ومتطلباته����ا 
�أ�شع����ب و�أ�شع����ب، فكي����ف �إذ� �أردت �أن ت�شجلي 
3 �أولد يف مدر�ش����ة خا�شة؟! �أن����ا �أخذت �مل�شاألة 
»من ق�شريها« و�شجلتهم يف �ملدر�شة �لر�شمية، 
ونتائجهم �ملدر�شية حت����ى �ل�شاعة جيدة »و�للي 
ب����دو يتعلم بيتعل����م«. فيما م�شى كان����و� يتعلمون 
حت����ت �ل�شنديانة عل����ى يد �أ�شت����اذ و�حد وتخرج 
منهم كبار �لعظماء، �ليوم هناك �أهايل يدفعون 
م����ا يدفعونه م����ن �أق�شاط و�أولده����م ل يفلحون، 
لذلك �أع����ود و�أقول »�للي ب����دو يتعلم بيتعلم وين 

ما كان«.
وهك����ذ� نلح����ظ باأن تاأث����ري �لظ����روف �ملعي�شية و 
�لإجتماعية �لتي يتخبط بها �للبنانيون بات يفوق  
�لإحتمال، و�ل�شوؤ�ل �إىل �أين نحن �شائرون؟ وهل 
من نهاية له����ذ� �لنفق �ملظلم �ل����ذي يقتلع �شيئًا 

ف�شيئًا كل �أحامنا ومتنياتنا.
�جل����و�ب على هذ� �ل�شوؤ�ل ه����و بيد �مل�شوؤولن يف 
ه����ذه �لدولة �لذي����ن يفرت�ض �أن يكون����و� هم �أول 
من ي�شهر على ر�حة �ملو�طن يف هذ� �لبلد �لذي 
بدوره ل يطلب �مل�شتحيل بل يطلب �أب�شط حقوقه 
�أل وه����ي تاأمن لقمة عي�ض كرمية لأولده ومقعد 
در��شي ميكنه �حل�شول على م�شتوى علمي جيد 
يخّول����ه �أن يكون عن�شرً� فاعًا يف �ملجتمع، فهل 
ب����ات يعترب ه����ذ� �ملطلب بامل�شتحي����ل يف بلد كان 
يفرت�����ض �أن يبقى بلد �لإ�شعاع و�لن����ور؟! م�شاألة 
بحاجة لإع����ادة �لنظر لإنقاذ م����ا ميكن �إنقاذه، 

فرجاء �أل ترتددو� �أيها �مل�شوؤولون.

افتتاحتحقيق

�إحتفل يف �لق�شر �لبلدي يف مدينة 
�شيد� بتوقي���ع �إتفاقية �إن�شاء فندق 
�شي���دون يف �ملدين���ة وذل���ك خال 
موؤمتر �شحايف عقده رئي�ض �لبلدية 
�ملهند����ض حمم���د �ل�شع���ودي �لذي 
مث���ل �لبلدي���ة يف توقي���ع �لإتفاقي���ة 
كفري���ق �أول، فيما متثل���ت �ل�شركة 
و�لإ�شتثم���ار  للتطوي���ر  �للبناني���ة 
ق���دورة  ع���زت  بال�شي���د  �لفندق���ي 

كفريق ثاين .
وتطرق �ل�شعودي خال �ملوؤمتر �ل�شحايف �إىل جملة 
مو��شيع وم�شاريع �شي���د� �حليوية �جلاري تنفيذها 
ول �شيم���ا �خلط���و�ت  �لإوىل عل���ى طري���ق تخلي�ض 
�ملدينة من كارثتها �لبيئية �ملتمثلة بجبل �لنفايات . 
ح�ش���ر �ملوؤمت���ر �ل�شح���ايف �إىل �ملهند����ض �ل�شعودي 
و�ل�شي���د ق���دورة نائ���ب رئي�ض بلدي���ة �شي���د� �ل�شيد 
�إبر�هي���م �لب�ش���اط ، وم�شت�شار �ملهند����ض �ل�شعودي 
�ل�شيد حممد �لزين ، و�أع�شاء �ملجل�ض �لبلدي �ل�شيدة 
عرب رع���د كل�ض ، و�ل�شادة : مطاع جمذوب وحممد 
قرب�شلي وعلي د�يل بلطة وم�شطفى حجازي ونز�ر 
�حل���اق وح�ش���ن �ل�شما����ض وحممد �ل�شي���د وحممد 
ح�ش���ن �لبابا وحممد من���ذر �أبوظهر وحممد �لبزري 
وكامل كزب���ر وحممود �شريتح، و�ل�شيد طال قدورة 
و�ل�شيد عم���ر عزت قدورة ) مدي���ر و�شاحب �شركة 
�شوليفر( وعدد من رجال �لأعمال ، ورئي�ض �لد�ئرة 
�لهند�شي���ة يف بلدية �شي���د� �ملهند����ض �لدكتور زياد 

حكو�تي وعدد من ممثلي و�شائل �لإعام .

�ل�شع�دي
�ملهند����ض �ل�شع���ودي رحب باحل�ش���ور وبالإعامين 
وعر�ض مل�شاري���ع مدينة �شيد� �حليوية �لتي هي قيد 

�لتنفي���ذ ويف مقدمه���ا �لتخل�ض من جب���ل �لنفايات 
�لذي مي���ر بثاثة مر�ح���ل:  �لإوىل : �ن�شاء �حلاجز 
�لبح���ري و�لثاني���ه ت�شغي���ل معمل �لنفاي���ات و�لثالثة 

�لتعامل مع جبل �لنفايات وفرزه وردم �لبحر 
وتوج���ه �ملهند����ض �ل�شع���ودي بال�شك���ر لوزي���ر �لبيئة  
�لإ�شتاذ ناظ���م �خلوري �لذي �أعط���ى مو�فقة وز�رة 
�لبيئ���ة لل�شماح بالبدء باملرحل���ة  �لإوىل من �مل�شروع 
م�ش���ري� �إىل �أن ر�شال���ة وز�رة �لبيئ���ة ت�ش���رتط بع�ض 

�لنقاط، و�أن �لوز�رة كانت متعاونة يف هذ� �مللف.
و�خلطوة �لثانيه : مبا�شرة �لعمل من جمل�ض  �لإمناء 
و �لإعمار، و�ملجل�ض دع���ا �ملقاول �شركة د�ين خوري 
لاجتم���اع مع���ه ي���وم  �لإثن���ن �لق���ادم ليعطيه �مر 

�ملبا�شرة بالعمل.

ت�قيع �إتفاقية �إن�شاء فندق �شيدون
وتط���رق �ل�شعودي �إىل �إتفاقي���ة �إن�شاء فندق �شيدون 
فقال : جنتمع �ليوم لنوقع عقد �ن�شاء فندق �شيدون 
عل���ى �أر�ض �لعق���ار رقم 375 م�شاحته���ا 451181 م 
م. �لت���ي متلكها �لبلدية ) �شم���ال �شيد� بالقرب من 
مدين���ة رفيق �حلريري �لريا�شي���ة( و�جلميع يعرف 
�أن���ه كان يوج���د يف �شي���د� فندق �إ�شم���ه » طانيو�ض » 

ث���م حتول �إىل �إ�شم »�شي���دون« ، و�إن �شاء 
�هلل مب�شاعي �لأ�شت���اذ عزت قدورة نعيد 
ل�شي���د� ه���ذ� �لفن���دق ليتمتع ب���ه �هايل 

�ملدينة و�ي ز�ئر .
وق����ال : من �ملعيب �أن ل يكون يف �شيد� 
فندق مب����ا تعنيه هذه �لكلم����ة ، و�ليوم 
�شنوق����ع عل����ى �إن�ش����اء فن����دق �شي����دون 
وهذ� �لتوقيع على �لإتفاقية لن ي�شبح 
�ش����اري �ملفع����ول �إل بع����د مو�فقة ديو�ن 

�ملحا�شبة.
وتابع �ل�شع���ودي : �لفندق �لذي �شيتم ت�شييده موؤلف 
م���ن 4 طو�بق عبارة عن 84 غرفة ويوجد فيه مارينا 
على �لبحر ، ويلزمه حو�جز �مو�ج وفيه نادي يخوت 
�شياح���ي وغري ذلك من �ملر�ف���ق ونحن ن�شكر �ل�شيد 
ع���زت ق���دورة �لذي �أخ���ذ �مل�شروع عل���ى عاتقه وبد�أ 

بعمل �لت�شميمات.
و�خلطوة �لثانيه عمل �لر�شوم �لتف�شيلية و�حل�شول 
على �لرخ�شة للبدء بالتنفيذ و�أعتقد �أن ذلك �شيكون 

�أو�ئل �لعام �لقادم .
ولف���ت �ل�شع���ودي �إىل �أنه �شيتاح لأه���ايل �شيد� باب 
�لإ�شتثم���ار يف �لفندق حيث �شتك���ون �شركة م�شاهمة 
و�ملالك �لرئي�شي هو �ل�شيد عزت قدورة وح�شته 20 

%، و 80% �شتعر�ض على �هايل �شيد� لاإ�شتثمار .
ودع���ا �ل�شع���ودي �لر�غب���ن بالإط���اع عل���ى در��شة 
�جل���دوى يف مبن���ى �لبلدي���ة، �أو دف���ع ر�ش���وم لق���اء 
�حل�ش���ول على ن�شخة منها مقاب���ل مبلغ مليون لرية 

لبنانية .
ومبوجب �لإتفاقية حددت م���دة �لإ�شتثمار و�لإنتفاع 
بامل�شاحة �ملح���ددة ب� 35 عاما ، على �أن تدفع �جلهة 
�مل�شتثمرة بدل �شنوي���ا يرت�وح بن 125 – 275 �ألف 

دولر �أمريكي طيلة فرتة �لإ�شتثمار.

عقد �إتفاق �إن�شاء فندق �شيدون ُيب�شر �لن�ر في �شيد�

فندق صيدوناملهندس محمد السعودي ورجل األعمال عزت قدورة
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• كيـــف تعّرفت علـــى �صريك العمر و رفيق 
الدرب؟

عندم���ا كنت يف مرحلة �لبكالوري���ا بال�شدفة �لتقيت 
ب���ه و تعّرفنا على بع�شنا �لبع����ض فكان �للقاء �لأّول و 
بعد م���رور عام تقريبًا توّط���دت �لعاقة و دخل قلبي 
فه���و مهّذب و طّيب �لقل���ب و �إن�شاين وو�قعي باحلياة 
فاجنذبنا �إىل بع�شنا �لبع�ض و ح�شل �لن�شيب و من 
ث���ّم �ل���ّزو�ج و ��شتطعنا بالتع���اون و �لتفاهم و �ملحّبة 

بناء هذه �لأ�شرة �لطّيبة �لتي ي�شهد لها �جلميع.
و �حلمدهلل عاقاتنا مع �لأهل و �لأقارب و �لأ�شدقاء 

جّيدة جدً� نابعة من �حلب و �لوفاء للجميع.

• معاناة الأ�صرة؟
�أكي���د كل �أ�شرة عانت وف���ق ظروفها �خلا�شة مبعاناة 
�شعب���ة ملتابع���ة م�شرية �حلي���اة  و خا�ش���ة يف بد�يات 
�لعم���ر م���ن تاأ�شي����ض �لأ�ش���رة يف ظل ظ���روف لبنان 
�ل�شابقة من ح���روب و تهجري حيث تعّر�شت م�شالح 
زوج���ي للدمار خ���ال ف���رتة �لإجتي���اح �لإ�شر�ئيلي و 
���ة �أن���ه كان تاجر �أخ�ش���اب هذ� �لأم���ر �أّثر فينا  خا�شّ
كث���ريً� و �أع���اق م�ش���رية �لعائل���ة لفرتة حم���دودة من 
�لناحي���ة �ملالّي���ة ولكن بال�ش���رب و �لتع���اون ��شتطعنا 

جتاوز �ملحنة.

• اأ�صعب حلظات العمر؟
�أ�شع���ب حلظ���ات �لعم���ر �لتي م���ّرت يف حياتي ميكن 

و�شفها بلحظتن و �شدمتن
�ل�شدمة �لأوىل:عندما تلّقيت خرب وفاة �أخي �لوحيد 
فتاأث���رت كثريً� ب���كل جو�رحي و من �أعم���اق قلبي لأّن 
ل���اأخ مع���اين كث���رية ل تو�ش���ف ، �إّن���ه فقي���د �لعائلة 

�إفتقدته كجزء من كياين.
�ل�شدمة �لثانية: عندم���ا تلّقيت خرب جرمية �إغتيال 

�لرئي�ض �ل�شهيد رفيق �حلريري
بالرغم من �أّنني ل  �أعرفه �شخ�شّيًا ، و لكنني عرفته 
م���ن �أعماله �لإن�شانّي���ة و �لإجتماعّي���ة ، و �خلدماتّية 

لبناء �لإن�شان و �لب�شر و �حلجر معًا.
لأّن �ل�شهيد هو رمز �لوحدة �لوطنّية ... و رمز �لعطاء 

�لإن�شاين لدعم �لأجيال �لقادمة لأجل وطنه لبنان.
فكن���ت �أقّدره كث���ريً� و ما زل���ت ، �إّنه �إن�ش���ان ممّيز و 

�شخ�شّيته مرموقة لبنانّية ، عربّية ، دولّية.

• ماذا عن حق�ق املراأة؟
لغاي���ة  ه���ذه �ل�شاع���ة مل حت���ظ �مل���ر�أة �للبنانّي���ة يف 
جمتمعن���ا عل���ى حّقه���ا ب�شكل كام���ل وف���ق �لأ�شول و 

�لقو�نن �ملرعّية �لإجر�ء  لإن�شافها يف �ملجتمع
لأّن دوره���ا ي���و�زي دور �لرج���ل يف �لعط���اء و �لوف���اء 
و �لإن�شانّي���ة لدع���م م�ش���رية �حلي���اة و بن���اء �لأ�شر و 
�إعتقاده���م وف���ق �لتو�شي���ف عن���د  �ملجتم���ع.لأّن يف 
�لبع�ض من �أ�شحاب �لهمم �ملعار�شة لإن�شاف �ملر�أة 
و حّقه���ا �ل�شرع���ي يف �حل�شول عل���ى كل �لإمتياز�ت 
�لت���ي تلي���ق بدورها كاأم  ك�شّيدة جمتم���ع... و نا�شطة 
يف كاف���ة �جلمعّي���ات �لعاملة يف بن���اء �ملجتمع للعمل 
مع���ًا يدً� بيد �إىل جانب �لرجل لاإرتقاء باجلتمع �إىل 
�أ�شم���ى درجات �لرق���ي و �لتقّدم و �لإزده���ار فلماذ� 
�لإعرت��ض و مل�شلحة من... فهل هو قر�ر �شيا�شي �أم 

عقم �شيا�شي؟
لذ� علينا �لكفاح و �لن�شال يف �شّتى �مليادين و �ملحافل 
�ل�شيا�شّي���ة و �لإجتماعّي���ة و �لهيئ���ات و �ملنظم���ات و 

�ملوؤ�ش�شات �للبنانّية و �لعربّية و �لدولّية
لتثبت ج���د�رة و دور �ملر�أة �للبنانّية من خال تظافر 
�جلهود و �لقوى مع���ًا يد بيد مع كافة �ملوؤ�ش�شات �لتي 
مت���د يد �لعون و توفر كل �ل�شبل للح�شول على حقوق 

�ملر�أة كحق م�شروع �إن�شان�شي ووطني.
لأّن م�شارك���ة �مل���ر�أة يف كاف���ة �ملياي���ن �ل�شيا�شّي���ة و 
�لإجتماعّي���ة هام جدً� و �ش���روري ح�شم هذ� �خليار 

و �لنز�ع.
و �لدلي���ل �ملمّيز على ه���ذ� �لتمّني ميكن و�شف جناح 
و ف���وز دور �مل���ر�أة �لعامل���ة يف �ملج���ال �ل�شيا�ش���ي و 

�لإجتماعي يف لبنان

هن���اك �شّيد�ت جمتمع و نّو�ب ووزر�ء �أثبتا جد�رتهّن 
باإمتي���از يف �شّتى �مليادين  �لتي تبو�أهن و مثلي �لأعلى 
ب���كل �إفتخ���ار �ل�شّيدة بهّي���ة �حلريري �إم���ر�أة ممّيزة 
جاه���دت يف �حلياة و �شربت كاإمر�أة �شيا�شّية ناجحة 
متّكن���ت من متكن ح�شورها بكل ما للكلمة من معنى 
�إىل جانب �حل�شور �لرتبوي و �لإجتماعي و �خلدماتي 
يف �شّتى �مليادين من خال توفري كافة �خلدمات لكل 
�لنا����ض دون متييز بن عرق و مذهب و دين و منطقة 

�إّنها �إمر�أة ناجحة لكل لبنان.
 �له��يات  

�ل�شباحة .... �شماع �ملو�شيقى ذ�ت �لطابع �لرومن�شي 
لأّن �ملو�شيق���ى ج���زء م���ن حياتي �ليومّي���ة، فاأنا �أحب 
�لتجّدد و �لتجديد و �لذوق �لرفيع لأّن �لتجديد يعطي 

لاإن�شان رونق خا�ض و �آمال و �آفاق.

�آخر �لكالم
• مـــاذا تتمّنـــى ال�صّيـــدة هنـــد العبـــد اهلل من 
الفان��ـــض ال�صحـــري ؟ اإن حظـــت عليـــه مـــن 

حتقيق اأمنيات للف�ز بكل الطم�حات؟
�أنا �أطلب من ه���ذ� �لفانو�ض �ل�شحري �لعجيب �لغري 
و�قع���ي يف �ملنط���ق و لكن عل���ى �شبيل �لتمّن���ي �أطلب 
�أن ير�ش���م �لأمان و �لإ�شتقر�ر و �له���دوء للبنان و �أن 
يحب���و� بع�شهم �لبع�ض و ل �أطلب منه باملطلق �ملال و 
�ل���رزق لأن �هلل �شبحانه و تعاىل هو �لرّز�ق �لكرمي و 
متنيات���ي �ل�شخ�شّية و �لو�قعّية �أنا �أحب وطني كثريً� 
و �شي���د� باأهله���ا و نا�شها و كل �لأ�شدق���اء و �لأهل و 
�لأق���ارب و للجي����ض �للبن���اين معّزة و حمّب���ة خا�شة 
حماه �هلل لأّنه حامي �لوطن و �شامن م�شرية �لعي�ض 

�مل�شرتك.
و �أمتن���ى يف �خلت���ام �لتقّدم و �لإزده���ار ملجّلة �شيد� 
نظ���رً� لأهمّي���ة دورها �لوطن���ي �جلام���ع مبو��شيعها 
�ملتنوع���ة و حتقيقاتها �ملهّمة �لإجتماعّي���ة و �لوطنّية 

�ل�شاملة لكل لبنان.

ح��ر:ليال بديع ها�شم
ة ممّيزة اإن كان على �صعيد  م�صت�ى  ال�صخ�صّية املق�ص�دة اإجتماعّياً او �صيا�صّياً ... اأم كانت هذه ال�صخ�صّية لها دور  ـــة نكهـــة خا�صّ لـــكل زيـــارة خا�صّ
هـــام متقـــّدم يف عـــّدة مـــج الإت من خالل دورها املتقّدم و املعروف ب�صريتها الذاتّية من كل الن�احي ك�صّيدة جمتمع ...و اأم و �صديقة و رفيقة درب 

زوج و عائلة.
و على هذا الأ�صا�ض ميكن و�صف و تقييم ال�صخ�صّية امل�صق�لة باملعرفة و الإدراك... و العلم .. و املحّبة.. و الإن�صانّية ... لدرجة التفاين يف حماية 
الأ�صرة و املجتمع.فال�صّيدة “هند العبد اهلل” واحدة منهم فكان خيارنا �صائب يف اختيارها لتك�ن من�ذج املراأة العاملة ال�صابرة املكافحة على مر 
ال�صنني  لتك�ين اأ�صرة �صاحلة مهّذبة خمل�صة لدينها ووطنها و جمتمعها اإ�ص�ة ب�صائر الأ�صر الّلبنانّية التي متّكنت بكل جدارة و ثقة من حتقيق 

الذات الإجتماعّية و الإن�صانّية لرفع �صاأن املجتمع الّلبناين اإىل اأ�صمى درجة من درجات التقّدم و الإزدهار.
ال�صّيدة “هند “ اإىل جانب دورها كاأم و زوجة ال�صّيد ح�صن البّطاح اإ�صتطاعت اأن جتمع ما بني دورها كرّبة منزل و دورها كم�ّظفة ب�صفة رئي�ض 
فرع خدمات ال�صركات يف �صيدا و اجلن�ب )اأوجريو( بعيداً عن التق�صري يف ال�اجبات و الآداء ما بني الدورين كاأم حن�نة اإن�صانّية حمافظة على 
كل واجباتها الإجتماعّية و العائلّية و كم�ص�ؤولة مبا�صرة عن ت�فري اخلدمات لكل النا�ض مبناقبّية مهنّية و ثقة بالنف�ض و اإن�صباط وفق الق�انني 

ة. املرعّية الإجراء املّتبعة يف امل�ؤ�ص�صات الر�صمّية و  اخلا�صّ

زيارة خاصة زيارة خاصة

بطاقة تعريف
•من هي ال�صّيدة هند العبد اهلل بّطاح؟

عّرفت ع���ن نف�شها باأّنها من مو�لي���د 1955 منطقة 
رياق �للبنانّية – �لبقاع حيث كانت ن�شاأتها �لأوىل يف 
بي���ت ع�شامي حمافظ لأم و �أب حملو� �إرث �جلدود 
يف �لرتبي���ة   و �ل���دور و �لعم���ل حّت���ى �لتف���اين لبناء 
�أ�شرة يحتذى بها �أم���ام �لنا�ض و �أ�شارت يف حديثها 
�أن و�لده���ا كان رجًا ع�شكرّي���ًا يف �جلي�ض �لّلبناين 
فتعّلم���ت من���ه �لإن�شب���اط و �لوف���اء و �لإخا�ض يف 
�لعمل ثّم �نتقلت �لعائلة �إىل �شيد� و كانت يف مرحلة 
�لطفولة �لثانية حيث ترعرعت يف �لبيئة �ل�شيد�وّية 
�خلال�ش���ة و هي حتب �شيد� كثريً� باأهلها و نا�شها و 

تلّقت كل علومها يف مد�ر�ض �ملدينة.
�ملرحلة �لأوىل مدر�شة �لر�هبات “�شان – جوزيف” 
و �نتقّلت بعدها �إىل ثانوّية �شيد� حيث توجّبت كافة 

مر�حل تعليمها و حظت على �شهادة �لفل�شفة.

و خ���ال فرتة متابعة تلّقي علومها و در��شاتها �لعليا 
،تزّوج���ت من رفيق �ل���درب و �لعمر ح�ش���ن �لبّطاح 
�ل���ذي �شّجعه���ا و تو�ف���ق معه���ا يف متابع���ة در��شتها 
�جلامعّي���ة – عل���وم �شيا�شّية يف �جلامع���ة �لّلبنانّية 
و متّكنت م���ن �حل�شول على �ل�شه���ادة بدرجة جّيد 

جد�أ
و م�شك �خلتام... �إنتقلت �إىل مرحلة رّبة منزل كاأم 
تق���وم بو�جباتها �ملقّد�شة �لتي توج���ب كل �أم �لقيام 
به���ا و تنفيذها م���ن رعاية و عطاء ووف���اء وحمّبة و 
�إخا����ض لبن���اء �لأ�ش���رة �لقّيمة لكل م���ا للكلمة من 

معنى و م�شمون للم�شاهمة يف بناء �ملجتمع.
و�أ�ش���ارت يف حديثها باأن بعدم���ا رزقها �هلل �شبحانه 
و تع���اىل بخم�شة بن���ات �إ�شتطاع���ت بالرغم من كل 
�لظروف �ل�شعبة �لتي عانى منها لبنان يف �ملر�حل 
�ل�شابق���ة �أن تبني �لأ�ش���رة وفق �أمنياته���ا و �أمنيات 
زوجه���ا بعد ما وّفر� له���م كل �شبل �لر�حة و �لرعاية 
�لكامل���ة م���ن �لتح�شيل �لعلم���ي �ملمّي���ز باملعرفة و 

�خلربة و �لعطاء.
وم���ن ح���ق كل �أم �أن تفتخ���ر و تعّتز برتبّي���ة �أ�شرتها 
وفق �لأ�ش���ول �لإجتماعّية لأن �لتفاين و �لإخا�ض و 
�لعطاء مهم جدً� و م�شتمر يف بناء �لأ�شر �لإجتماعّية 
حلماي���ة م�شرية �لأجيال و �لأه���ل و �لأ�شدقاء حتت 
عن���و�ن �ملحّبة و �لإخا�ض للعائلة و �لوطن يف �شبيل 
بن���اء جمتمع قوي فحّدثتنا عن و�ش���ع �لعائلة ب�شكل 

عام وفق �لرتتيب �لتايل:
�إت�ض �لإت” متاأهلة من فاروق  • نادين:”مهند�شة 

عو�ض و هو �أي�شًا مهند�ض �إت�ض �لإت 
“ماج�شت���رييف �لبزن�ض”متاأهلة من و�ئل  • مريانا 

غ�ّشاف “مهند�ض”
“ مهند�شة ديكور” متاأهلة من �شامر عبد  •  مرمي 

�لغني “ر�ئد يف �جلي�ض �للبناين”
• ديانا “�شيديل”

“�شنة ثانية بزن�ض” خمطوبة من �ملهند�ض  • ن���ور 
حممد �أمربي�ض

السّيدة هند العبد الله بّطاح والزميلة ليال الهاشم
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برعاية وح�شور رئي�ش���ة جلنة �لرتبية و�لثقافة �لنيابية �لنائب بهية �حلريري 
وم�شارك���ة �شفري فل�شطن يف لبنان �لدكتور عب���د �هلل عبد �هلل، ودعما لتوجه 
�لقيادة �لفل�شطينية لاأمم �ملتحدة للمطالبة مبقعددولة فل�شطن يف �جلمعية 
�لعام���ة، عق���د تامذة مدر�شة �حل���اج بهاء �لدين �حلري���ري يف �شيد� جل�شة 
حم���اكاة للجمعية �لعامة لاأمم �ملتحدة للت�شويت على قبول ع�شوية فل�شطن 
، وج�شد خالها �لتامذة ممثلي �لدول �لأع�شاء يف �جلمعية �لعامة للمطالبة 
باإع���ان دولة فل�شط���ن بناء على �ملادة �لر�بعة م���ن �لف�شل �لثاين من ميثاق 
�لأمم �ملتحدة .وح�شر �جلل�شة �لتي عقدت يف �ملعهد �جلامعي للتكنولوجيا يف 
جممع �حلريري �لرتبوي يف �شيد�: ممثل �لرئي�ض فوؤ�د �ل�شنيورة مدير مكتبه 
طارق بعاي�شريي، ممثل رئي����ض بلدية �شيد� �ملهند�ض حممد �ل�شعودي ع�شو 
�ملجل����ض �لبل���دي حممد قرب�شلي ، وممثل من�شقية تي���ار �مل�شتقبل يف �جلنوب 

ع�ش���و �ملن�شقية �من �حلري���ري، ورئي�ض جمعية جتار �شي���د� و�شو�حيها علي 
�ل�شري���ف و�مينة �شر �للجن���ة �للبنانية �لفل�شطينية للح���و�ر و�لتنمية �ملحامية 
ماي���ا جم���ذوب وع���دد م���ن �ع�ش���اء �للجن���ة وممثلة مدي���ر �ملعه���د �جلامعي 
للتكنولوجب���ا �شو�شن �شادق ومديرتا ثانوية رفيق �حلريري رندة درزي �لزين 
و�لبهاء ود�د �لنادري .فعلى مدى �كر من �شاعة ون�شف �ل�شاعة ، حتول مدرج 
�حدى قاعات �ملحا�شر�ت يف �ملعهد �جلامعي للتكنولوجيا �ىل جم�شم م�شغر 
للجمعي���ة �لعامة لاأمم �ملتح���دة، حيث �تخذ �أكر من مائة تلميذ وتلميذة من 
�لبه���اء �ماكنهم يف مقاع���د �ع�شاء �لهيئة �لعامة و�مام كل منهم علم باده ، 
فتق���دم مندوب قطر �لتي تر�أ�شت �جلل�شة �لأع�ش���اء �حلا�شرين ، وكان لفتا 
ع���دم تخ�شي�ض مقعد لإ�شر�ئيل تاأكيد� على حق �ل�شعب �لفل�شطيني يف دولته 

، وح�شر مندوب لبنان ومندوبة فل�شطن ومندوبي �لدول �لكربى .

يف جل�صة حماكاة للجمعية العامة لالأمم املتحدة للت�ص�يت على طلب فل�صطني الع�ص�ية
طالب مدر�صة احلاج بهاء الدين احلريري يعلن�ن دولة فل�صطني
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يف �حتف����ال جماهريي حا�شد، وبح�شور ق����ادة  �لإحز�ب �لوطنية و�لف�شائل 
�لفل�شطيني����ة، وممثلي �لهيئ����ات  �لإجتماعية و�لنقابي����ة و�لثقافية و�ل�شعبية 
و�ل�شخ�شي����ات �لوطني����ة، �أحيا �بن����اء �شيد�، بدع����وة من �لتنظي����م �ل�شعبي 
�لنا�ش����ري و �للقاء �لوطني �لدميقر�ط����ي وجبهة �ملقاومة �لوطنية �للبنانية، 
و�لأح����ز�ب �لوطني����ة، �لذكرى �لتا�شع����ة و�لع�شرين لنط����اق جبهة �ملقاومة 
�لوطني����ة، يف �ل�شاد�ض ع�شر من �أيلول �شن����ة 1982 لتد�شن عهدً� جديدً� من 
�لكفاح �شد �لع����دو �ل�شهيوين �لذي كانت جيو�شه قد �جتاحت لبنان و�شوًل 
�إىل �لعا�شم����ة ب����ريوت. و خا�ش����ت جبه����ة �ملقاوم����ة �لوطنية �لكف����اح �مل�شلح 
�إ�شاف����ة �إىل �لن�ش����ال �ل�شعب����ي �شد جي�����ض  �لإحتال حتت �شع����ار :« �لوطن 
ب����اق و �لإحت����ال �إىل زو�ل... و�شننت�ش����ر«، و�أنزل����ت ب����ه �شرب����ات موجعة، 
وقدمت على مذبح �لوط����ن �ل�شهد�ء و�جلرحى و�لأ�شرى.يف �شاحة �ل�شهد�ء 
رمز�ل�شهادة و�ملقاومة، ويف ظل �لأع����ام و�ليافطات، �أ�شاء رئي�ض �لتنظيم 
�ل�شعب����ي �لنا�ش����ري �لدكت����ور ��شام����ة �شع����د �شعل����ة  �لإنطاق����ة با�شم جبهة 
�ملقاوم����ة �لوطني����ة �للبنانية.وقد �ألقى عريف �حلف����ل �لدكتور خالد �لكردي 
كلم����ة باملنا�شبة توجه فيها بالتحي����ة �إىل �شناع �لتحرير، �إىل �أبطال �ملقاومة 
�لذي����ن قدمو� �لنفي�����ض و�لغايل من �أجل حترير �لوط����ن، ويف مقدمتهم رمز 
�ملقاوم����ة �لوطني����ة �للبنانية م�شطف����ى معروف �شعد. وتوج����ه �ىل �ملقاومن 
�لأبط����ال و�إىل �جلرحى و�لأ�شرى و�ل�شهد�ء بالق����ول: �إننا على �لعهد باقون، 
و�إننا �شنو��شل حمل ر�ية �لكفاح دفاعًا عن وحدة لبنان �لعربي �لدميقر�طي 

وعن حريته و��شتقاله.
و �ألق����ى رئي�����ض �لتنظي����م �ل�شعب����ي �لنا�شري �لدكت����ور �أ�شامة �شع����د كلمة يف 

�ملحت�شدين مما جاء فيها:
�إن����ه ي����وم جميد يف تاريخ لبنان و�لع����رب، �إنه يوم  �لإنت�ش����ار، �نت�شار �ر�دة 
�لأح����ر�ر و�لث����و�ر و�ملقاومن عل����ى منطق  �لإنه����ز�م و �لإ�شت�ش����ام، �إنه يوم  

�لإنت�ش����ار على جحاف����ل �لعدو�ن و �لإر�دة  �لإمريكية، عل����ى �لتاآمر �لرجعي 
�لعرب����ي، على �ليمن �لرجع����ي �للبناين، �إنه يوم  �لإنت�شار ل�شعب لبنان على 

�لغزو و�لعدو�ن و �لظلم و �لإ�شتبد�د و�لقهر.
م�ش����رية طويل����ة تعمدت بدم����اء ع�شر�ت �لأل����وف من �ل�شه����د�ء و�ملخطوفن 
و�جلرحى و�لأ�شرى، لكن هذه �مل�شرية �ملباركة �أثمرت �نت�شارً� وعزً� وكر�مة 

وعنفو�ناأُ، و �أثمرت حترير �لأر�ض.
م�ش����رية �ملقاوم����ة هذه م�ش����رية م�شتمرة حت����ى �لآن، و�شت�شتم����ر طاملا هناك 
�ش����رب و�حد حمتل من �أر�ض لبنان وفل�شطن و�لعر�ق، ومن كل �أر�ض عربية. 
�شت�شتم����ر حتى �جناز �لتحرير و��شتعادة �حلق����وق �لوطنية ل�شعب فل�شطن، 
حتى هزمية �مل�شروع �ل�شهيوين فوق �أر�شنا �لعربية،و حتى وقف �لتدخات 
�لغربي����ة و�لأطل�شية ف����وق �أر�شنا. هذه �ملقاومة �شت�شتم����ر، ولن يوقفها �شيء 
مهم����ا تاآمرو� عليه����ا وتو�طاأو� .ف����اإر�دة �لأح����ر�ر و�لثو�ر يف لبن����ان و�لوطن 
�لعرب����ي �أق����وى. وكم����ا �نت�ش����رت �ملقاوم����ة يف حترير�أر�ض لبن����ان، ويف �شد 
�لع����دو�ن، �شتنت�شر يف كل مكان.ونح����ن نطالب �حلكومة �للبنانية بان�شاف 
هذه �ملقاومة، وباعان يوم 16 �أيلول من كل عام عيدً� وطنيًا لنطاقة جبهة 
�ملقاومة �لوطنية.تاآمرو�، ول يز�لو� يتاآمرون على �ملقاومة. فلنتذكر جيدً� يف 
عام 82 ،وقبل عام 82 ،كي����ف تاآمرو� على �ملقاومة �لفل�شطينية وعلى �لقوى 
�لوطنية �للبنانية عندما كانت تقاتل من �أجل حترير �ل�شريط �حلدودي. يف 
ح����ن كان �ليمن �لرجعي �للبناين يدعم قيادة �شع����د حد�د، ويقدم له �ملال 
ويغطيه �شيا�شيًا ومعنويًا .كانت قوى �ملقاومة تقاتل من �أجل حترير �لأر�ض، 
يف ح����ن �أن ه����ذ� �ليم����ن �لرجع����ي، و�لرجعية �لعربي����ة و�لولي����ات �ملتحدة  
�لإمريكي����ة كانو� يتاآم����رون عليها و�أعطو� �ل�شوء �لأخ�ش����ر للعدو �ل�شهيوين 
لك����ي يجت����اح لبنان يف ع����ام 82 ،وقالو� ل����ه خّل�ض نف�ش����ك وخل�شنا من هذه 

�ملقاومة .

و�لآن �ل�شيناريو ذ�ته يتكرر، �أمريكا، و��شر�ئيل، و�لغرب، و�لرجعية �لعربية، 
و�ليمن �لرجعي �للبناين، يتاآمرون مرة �أخرى على �ملقاومة . كل ذلك لعيون 
�لع����دو �ل�شهيوين.يقولون �إن �ملقاومة هي تهديد لفئات �أخرى يف لبنان. هم 
�شد �ملقاومة مهما كانت هوية هذه �ملقاومة. و�أقول لكم و�هلل: لو �أن حزب �هلل 
ع����ن بكرة �أبيه قال �ليوم �إنني �لت����زم �ملذهب �ل�شني فاإن ذلك لن ير�شيهم، 
ب����ل �شي�شتمرون يف �لتاآمر على ه����ذه �ملقاومة كما تاآمرو� على �ملقاومة يف كل 
مكان. هم �أتباع هوؤلء �لأقز�م �لرجعيون، د�ئمًا تخيب �آمالهم ود�ئمًا �إر�دة 

�لأحر�ر و�لثو�ر و�ملقاومن تنت�شر، وهي منت�شرة باإذن �هلل.
ونح���ن نعتقد �أن �جناز �لتحرير ل ميكن �أن يكتمل  �لإ بتحرير  �لإن�شان يف 
لبن���ان، ومهمة حترير  �لإن�شان ل تقل �أهمي���ة عن حترير  �لإر�ض، حتريره 
م���ن  �لإ�شتغال و�لقه���ر و�لظلم.نقول له���م يف لبنان فق���ر�ء، ويقولون لنا 
�نتظ���رو� �ل�شدقات وعلب �لكرتون. نقول له���م ل ت�شرقو�،ل تنهبو� ،ونحن 
ل�شن���ا بحاج���ة ل�شدقاتك���م، ول�شنا بحاجة لك���م. نقول له���م �إن �ل�شباب ل 
ي�شتطي���ع �أن يوؤمن �شكن في�شع���و� �ل�شروط �لتعجيزي���ة، ويقولون لل�شباب: 
�إذهب���و� �ىل �أحد بنوكنا ليقر�شكم قر�شًا �شكني���ًا تدفعونه م�شاعفًا .نقول 
له���م �أن هن���اك بطال���ة ولي�ض هن���اك فر�ض عم���ل، يقول���ون للمو�طن جمع 
عائلت���ك و�إذه���ب �أنت و�ياه���م » لعند �لربن����ض �أو �لربن�شي�ش���ا، �أو �ل�شنيور 
�أو �ل�شني���ورة، ليدب���روك ب�ش���ي حمل«. �لرجعي���ة و�لر�أ�ض �مل���ال �مل�شتغل يف 
لبن���ان لي�ض عنده حلول مل�شاكل �لنا�ض.�أقول للمو�طن �للبناين �أن ل ير�هن 
عل���ى �لر�أ�شم���ال �لرجعي يف لبن���ان يف تقدمي حلول مل�شاكلن���ا، فهو ل يفكر 
�لإ بتاأم���ن م�شاحل���ه فقط، وي�شتغل �لنا�ض لكي يبق���ى يف �ل�شلطة مرتبعًا. 
يقدم �خلدم���ات مقابل �لولء �ل�شيا�شي . هذ� هو �ليمن �لرجعي يف لبنان 
�لذي فرط بالكر�مة �لوطنية عندما قال لنا �أن ل تقاتلو� �لعدو، و�أنه ميكن 
�أن يبق���ى فوق �أر�شنا ويف �شمائنا وبحرنا. ه���م فرطو� بالكر�مة  �لإن�شانية 
وباحلق���وق  �لإ�شا�شية للنا�ض فا رهان عليه���م. وندعو� كل �ملوؤمنن بخيار 
�ملقاوم���ة �أن ي�شتكملو� �مل�شرية، م�شرية حترير �ملو�طن و �لإن�شان يف لبنان. 
نح���ن بانتظار �أن تن�شف �حلكوم���ة مدينة �شيد� بعد طول حرمان على كل 
�مل�شتوي���ات، يف �مل�شاري���ع  �لإمنائي���ة و�خلدماتية و�لوظائ���ف �لعامة . كان 
هن���اك حرم���ان �شديد له���ذه �ملدينة، ونح���ن ننتظر و�ش���وف نرى.�لثور�ت 
�لعربي���ة ��شتلهمت روح �ملقاومة من هن���ا يف لبنان، ومن فل�شطن و�لعر�ق.
ه���ذه �ل�شع���وب قالت: �ذ� كانت �ملقاومة ت�شدت لأع���دى �جليو�ض فكيف ل 
ن�شتطي���ع نحن �أن نت�شدى لهذه �لدكتاتوري���ات �لكرتونية؟ فكانت �لثور�ت 
يف تون����ض ويف م�شر. و�بتد�أ �حلر�ك قب���ل �أن تدخل عيله قوى  �لإ�شتعمار، 
ق���وى حلف  �لإطل�ش���ي و�لوليات �ملتح���دة  �لإمريكية و�لرجعي���ات �لعربية 

و�لرجعي���ات �ملحلية يف كل قطر لتحرف �لثور�ت عن م�شارها، ولكن هناك 
��شر�ر من قبل �لثو�ر، وق���د �شاهدنا كيف �أن ثو�ر م�شر �قتحمو� �ل�شفارة  
�لإ�شر�ئيلي���ة، وط���ردو� �شف���ري �لع���دو �ل�شهيوين م���ن �لقاه���رة، وحطمو� 
�جلد�ر، وقالو� �إنها هذه هي م�شر، م�شر جمال عبد �لنا�شر. �أما بالن�شبة 
ل�شوري���ا، قلن���ا منذ �لبد�ية �إنن���ا مع �ملطالب �مل�شروع���ة لل�شعب �ل�شوري يف 
�حلري���ة و�لدميقر�طي���ة و�لعد�لة و�لتق���دم و �لإزدهار. وه���ذ� �أمر طبيعي 
�أكدت���ه �لقيادة �ل�شورية، و�تخذت �جر�ء�ت يف هذ�  �لإجتاه. ولكن �ل�شوؤ�ل 
�لكب���ري لهوؤلء �لذي���ن ينخرطون يف �مل�شروع  �لإمريك���ي، �مل�شروع �لتفتيتي 
للمنطقة، نق���ول لهم: هل فعًا �لوليات �ملتحدة و�حللف �لأطل�شي يريدون 
��شاح���ات، وتقدم و�زدهار لل�شعب �ل�ش���وري؟ �أم يريدون �أن تقدم �شوريا 
تن���ازلت مل�شلحة �لع���دو يف �جلولن؟ ويريدون من �شوري���ا �أي�شًا �أن تو�فق 
عل���ى بقاء قو�ت ع�شكرية �أمريكية يف �لع���ر�ق؟ و�أن توقف دعمها للمقاومة 

يف لبنان وفل�شطن؟ و�أن يفر�شو� عليها حتالفاتها؟
وهذه �لرجعية �لعربية �لتي يت�ش����دق ملوكها بق�شية �ملطالب �مل�شروعة نقول 
لهم: ماذ� تعرفون عن �حلرية و�لعد�لة و�مل�شاو�ة؟ ماذ� تعرفون عن �لكر�مة  
�لإن�شانية و�حلقوق  �لإن�شانية؟ فاأنتم تفر�شون على �لنا�ض �أن ينحنو� �أمامكم 

ويقّبلو� �أياديكم ، �أنتم خمادعون متاآمرون. 
فامل�ش����روع ي�شتهدف �شوريا ووحدته����ا و��شتقر�رها، وي�شته����دف كل �ملنطقة 

بالتفتيت �ىل دويات متقاتلة متحاربة لكي تبقى ��شر�ئيل هي �مل�شيطرة.
كلنا نريد �حلري����ة و�لدميقر��طية و�لعد�لة و�مل�شاو�ة ولكن هوؤلء �لرجعيون 
�ملنخرط����ون حتت م�شميات عدي����دة: منها علمانية،و منه����ا دينية، وبع�شهم 

مرتبط بامل�شروع  �لإمريكي.
�للي بكفرو� �لنا�ض �شم �لإً وميينًا كيف بدهن يحكونا بالدميقر�طية و�حلرية 

و�لعدل و�مل�شاو�ة؟
ويف نهاي����ة �لأمر �شتنت�شر �ر�دة �لنا�����ض، �ر�دة  �لإحر�رو�لثو�ر، وهم �أقرب 
�لنا�����ض للحري����ة و�لعد�لة و�مل�ش����او�ة لنهم دفع����و� �أثمان م����ن دمائهم، ومن 
حياته����م، يف �شبي����ل �حلري����ة و�لدميقر�طي����ة و�لعد�لة و�مل�ش����او�ة و يف �شبيل 
مو�جه����ة �لقهر و �لإ�شتغال.و�أخريً�، حتي����ة ل�شعب فل�شطن، �ل�شعب �ملكافح 
من����ذ �أكر من �شتة عقود، ول يز�ل متم�شكًا بق�شيته مد�فعًا عن حقوقه وعن 
مقد�شات ه����ذه �لأمة.د�ئمًا �لرجعي����ون �لعرب يخادعون����ه، ويخيبون �آماله، 
ويرتكون����ه يف ن�شف �لطريق. �شغطو� عليه وقالو� ل����ه: لتكن �ملفاو�شات هي 
�ل�شبي����ل وترك����وه وحيدً�! و�ش����ار يف �ملفاو�ش����ات، ولكنه مل يتخ����ّل عن كفاحه 

�مل�شلح. و�ليوم نحن لدينا تخوف يف مو�شوع �عان �لدولة �لفل�شطنية .
فاألف حتية ل�شعب فل�شطن �لذي �شينت�شر �شينت�شر،�شينت�شر.

الذكرى التا�صعة والع�صرين لنطالق جبهة املقاومة ال�طنية
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ك���ّرم �ملكتب �لرتب���وي حلركة �أمل، �شعبة حارة �شي���د� طابه �ملتخرجن للعام 
�لدر��شي 2011 بح�شور �ل�شيدة رندى بري و�لتي بدورها �أ�شادت بدور �لقطاع 
�لرتبوي نظرً� لأهميته يف متكن �لطاب و�لطالبات يف ر�شم م�شتقبله وتن�شئته 

�لأجيال �لقادمة.
و�عت���ربت �ل�شيدة رن���دى ب���ري �أن �لنه�شة �لرتبوي���ة و�لثقافي���ة و �لإجتماعية 

و�لفكرية �أ�شا�ض هام يف بناء �ملجتمع �للبناين و�شائر �ملجتمعات.
و�ش���ددت �أي�ش���ًا يف كلمتها خال حفل �لتخ���رج و�لتكرمي للط���اب و�لطالبات 

�لفائزين بدرجة ممتازة جدً� يف �شتى �مليادين �لرتبوية.
وباأن م�شرية �لن�ش���ال و�ملقاومة و�لكفاح طويلة جدً� ويتطلب منا جميعًا �أن نكون 

يدً� و�ح���دة للعمل على نبذ �لطائفية و�ملذهبية �لتي حتيط باملنطقة لدرء و�إبعاد 
�خلطر عن لبنان يدً� بيد نبني وطننا ونحميه بالِعلم و�ملحبة و�لثقافة و�لتعاون.

ويف خت���ام �حلف���ل وّزعت �ل�شه���اد�ت �لتقديري���ة على كل �لط���اب و�لطالبات 
�لذين فازو� بامتياز بالعام �لدر��شي �ملن�شرم.

وقامت يف ختام �حلفل بجولة على جمّمع نبيه بري �لريا�شي يف حارة �شيد� 
و�لتق����ت �لعديد من �لفعاليات وكبار م�شوؤويل حركة �أمل يف �حلارة و�جلنوب 
لاطاع منهم على جمريات �لأمور وعلى مطالبهم لو�شعها مو�شع �لتنفيذ، 
بح�ش����ور رئي�����ض بلدية حارة �شي����د� �شميح �لزي����ن و�أع�شاء �ملجل�����ض �لبلدي 

و�أع�شاء نادي حارة �شيد� و�شخ�شيات ووجوه �إجتماعية.

برعاية وح�ص�ر عقيلة دولة رئي�ض جمل�ض الن�اب ال�صيدة رندى بري
املكتب الرتب�ي حلركة اأمل - �صعبة حارة �صيدا يكرم طالبه الناجحني
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كرمت �لنائب بهية �حلري���ري �ملدير �لعام لاأمن 
�لع���ام �للو�ء عبا�ض �بر�هيم بحف���ل �فطار �قامته 
عل���ى �شرفه وبح�ش���ور عائلت���ه، يف د�رة جمدليون 
تقدي���ر� ل���دوره وجه���وده يف حف���ظ �ل�شتق���ر�ر يف 
�شي���د� ومنطقته���ا خال ف���رتة توليه مه���ام نائب 
مدي���ر �ملخابر�ت يف �جلي�ض �للبناين وقبلها رئي�ض 
فرع خماب���ر�ت �جلي����ض يف �جلن���وب ، ومبنا�شبة 

توليه مهامه �جلديدة . 
ومتي���ز �لفطار �لتكرميي بح�ش���وره �ملتنوع لبنانيا 
وفل�شطيني���ا ، وكذلك على �شعي���د فاعليات �شيد� 
ومنطقته���ا وخميماتها، كما عل���ى �شعيد �حل�شور 
�لر�شمي و�لأمن���ي ، كانت يف ��شتقبالهم �حلريري 

و�ل�شيد م�شطفى �حلريري “�بونادر” . 

وتق���دم ح�شور �لفط���ار : مفتي �شي���د� و�ق�شيتها 
�ل�شيخ �شليم �شو�ش���ان ، مفتي مرجعيون وحا�شبيا 
�ل�شيخ ح�ش���ن ديل، مفتي �ش���ور ومنطقتها �ل�شيخ 
م���در�ر �حلبال، ممثل مطر�ن �شي���د� ودير �لقمر 
للمو�رن���ة �ليا�ض ن�شار �ملون�شنيور �ليا�ض �لأ�شمر ، 
ممثل مط���ر�ن �شيد� ودير �لقمر للروم �لكاثوليك 
�يل���ي ح���د�د �لأب �شليم���ان وهبي، ممث���ل مطر�ن 
�شور و�شي���د� ومرجعيون للروم �لأرثوذك�ض �ليا�ض 
كفوري �لأر�شمندريت فادي رباط ، ممثل �لرئي�ض 
ف���وؤ�د �ل�شني���ورة مدير مكتب���ه ط���ارق بعا�شريي، 
�ل�شي���د �شفيق �حلريري، ع�ش���و� �ملجل�ض �ل�شرعي 
�ل�شام���ي �لأعلى “ �حلاج حمي���ي �لدين �لقطب 

و�ملحامي عبد �حلليم �لزين” .

وح�ش���ر م���ن ق���ادة �لأجه���زة �لق�شائي���ة و�لأمنية 
و�لع�شكري���ة :  رئي����ض دي���و�ن �ملحا�شب���ة �لقا�ش���ي 
عوين رم�ش���ان، �لرئي�ش���ة �لأوىل ملحكمة جنايات 
لبن���ان �جلنوب���ي �لقا�شي���ة رىل جد�ي���ل ، قائ���د 
�ل���درك �لعمي���د �ش���اح ج���رب�ن، قائ���د �ل�شرطة 
�لق�شائية �لعمي���د ناجي �مل�شري، مدير �لعمليات 
يف �لأم���ن �لع���ام �لعميد مع���روف عيت���اين ، قائد 
منطقة �جلنوب �لقليمي���ة يف قوى �لأمن �لد�خلي 
�لعميد منذر �ليوبي، �ملدير �لقليمي لأمن �لدولة 
يف �جلن���وب �لعمي���د يو�ش���ف ح�ش���ن ، رئي�ض فرع 
�ملعلومات يف �جلنوب �لعقيد عبد �هلل �شليم، مدير 
مكتب خمابر�ت �جلي�ض �للبناين يف �شيد� �لعقيد 
مم���دوح �شعب، �ملدي���ر �لقليمي لاأم���ن �لعام يف 

�جلن���وب �ملقدم حامت غملو�ض، �آم���ر ف�شيلة درك 
�شيد� �لر�ئد �شامي عثمان، رئي�ض مكتب مكافحة 
�ملخدر�ت يف �جلنوب �لر�ئد هرني من�شور، رئي�ض 

مركز �من عام �شيد� �ملازم �ول عبدو �حلاج .
وح�ش���ر عن �ل�شفارة �لفل�شطينية : �شفري فل�شطن 
عب���د �هلل عب���د �هلل ، �لقائ���م باأعم���ال �ل�شف���ارة 
�لفل�شطيني���ة ��ش���رف دبور و�لقن�ش���ل يف �ل�شفارة 

حممود �لأ�شدي .
وع���ن �لق���وى و�لف�شائ���ل �لفل�شطيني���ة : �من �شر 
قي���ادة �ل�شاح���ة �للبنانية يف حركة فت���ح وف�شائل 
منظم���ة �لتحرير �لفل�شطينية فتحي �بو �لعرد�ت ، 
ممثل حركة حما�ض يف لبنان علي بركة وم�شوؤولها 
يف �شي���د� �ب���و �حم���د ف�ش���ل ، وم�ش���وؤول حرك���ة 
�جله���اد �ل�شام���ي يف لبن���ان �بو عم���اد �لرفاعي 
وم�ش���وؤول �جلبهة �لدميقر�طي���ة لتحرير فل�شطن 
يف لبن���ان عل���ي في�شل وع�ش���و قي���ادة �جلبهة �بو 
�لنايف، ع�ش���و �ملكتب �ل�شيا�ش���ي جلبهة �لتحرير 
�لفل�شطينية يف لبنان �شاح �ليو�شف وع�شو قيادة 
�جلبه���ة �بو و�ئل كليب، وم�ش���وؤول �جلبهة �ل�شعبية 
�بو علي ح�شن، و�من �ل�ش���ر �لعام للجان �ل�شعبية 
�لفل�شطيني���ة يف لبن���ان عب���د مق���دح، قائ���د قو�ت 
�لأمن �لوطني �لفل�شطيني �للو�ء �شبحي �بو عرب 

، �لقائ���د �لعام للكفاح �مل�شل���ح �لفل�شطيني �لعقيد 
حممود عي�شى “ �للينو”. 

�ل�شيا�ش���ي  �مل�ش���وؤول   : �لفاعلي���ات  م���ن  وح�ش���ر 
للجماع���ة �ل�شامي���ة يف �جلنوب �لدكت���ور ب�شام 
حمود وع�شو قيادة �جلماعة حممد زعرتي، ممثل 
من�شقية تي���ار �مل�شتقبل يف �جلن���وب ع�شو جمل�ض 
�ملن�شيق���ة �ملحامي حميي �لدي���ن �جلويدي، رئي�ض 
بلدية �شي���د� �ملهند�ض حممد �ل�شعودي، وعدد من 
�ع�ش���اء �ملجل�ض �لبلدي وعدد م���ن روؤ�شاء بلديات 
�شي���د� و�لزه���ر�ين و�ش���رق �شيد�، رئي����ض ر�بطة 
خماتري �شي���د� �بر�هيم عن���رت، و�لرئي�ض �لأ�شبق 
لبلدية �شيد� �ملهند�ض �حمد كل�ض ، قن�شل �شاحل 
�لع���اج ر�ش���ا خليف���ة ، قن�ش���ل �لفلب���ن علي عاء 
�لدين ، �ل�شفري �ل�شابق عبد �ملوىل �ل�شلح و�ل�شيد 

�حمد بك �ل�شلح و�ل�شيد عدنان �لزيباوي.
ومن �لر�شمين : �ملحافظ �ل�شابق للجنوب �لعميد 
مال���ك عب���د �خلال���ق، �من �ش���ر حمافظ���ة لبنان 
�جلنوب���ي وقائم مق���ام مرجعي���ون بالوكالة و�شام 
�حلاي���ك، رئي�ش���ة �لد�ئ���رة �لد�ري���ة يف حمافظة 
�جلن���وب رحاب م�شورب ، رئي�ش���ة د�ئرة �لبلديات 
يف �ملحافظة هويد� �لرتك ، رئي�شة د�ئرة �لتنظيم 
�مل���دين يف �شي���د� �آي���ة �لزي���ن ، رئي����ض م�شلح���ة 

�لإقت�ش���اد عل���ي �شك���رون ، ورئي�ض د�ئ���رة �ملالية 
�شم���ري ح�ش���ن ، ورئي�شة د�ئ���رة تعاوني���ة موظفي 
�لدول���ة يف �جلن���وب ل���ور� �ل�شن، ورئي�ش���ة منطقة 
�جلن���وب �لرتبوي���ة �شمي���ة حنين���ة ، رئي����ض د�ئرة 
موؤ�ش�ش���ة كهرب���اء لبنان يف �شي���د� �ملهند�ض �شامر 
عب���د �هلل ورئي�ض د�ئرة �ل�شج���ل �لعديل يف �شيد� 

فر��ض معطي.
وم���ن �لفاعلي���ات �لقت�شادي���ة و�لنقابي���ة : رئي�ض 
جمل�ض �د�رة �ل�ش���وق �حلرة حممد زيد�ن ، رئي�ض 
غرف���ة �لتج���ارة و�ل�شناع���ة و�لزر�ع���ة يف �شي���د� 
و�جلن���وب حممد �لزع���رتي ونائب���اه رئي�ض جتمع 
�شناعي���ي �جلن���وب حمم���د ح�ش���ن �شال���ح ومنري 
�لب�ش���اط، رئي�ض جمعي���ة جتار �شي���د� و�شو�حيها 
عل���ي �ل�شريف ،�من عام نقاب���ة �ملعلمن يف لبنان 
ولي���د ج���ر�دي ، رئي����ض �حت���اد نقاب���ات �لعم���ال 
و�مل�شتخدم���ن يف �شي���د� �جلن���وب عب���د �للطيف 
�لرتياقي ، وعدد من روؤ�شاء و��شحاب �مل�شت�شفيات 
، ورج���ال �لأعم���ال : نبي���ل �لزع���رتي ، �ملهند����ض 
حمم���د �ل�شماع، مرعي �بو مرع���ي، عماد �لأ�شدي 
، جمال رب���اح،  �حمد نحويل ، �ملهند�ض م�شطفى 
�حلريري ، وروؤ�شاء وممثل���و هيئات تربوية و�هلية 

وح�شد من �ملدعوين .

بهية احلريري تقيم افطارا تكرمييا على �صرف الل�اء عبا�ض ابراهيم
تقديرا جله�ده يف حفظ ال�صتقرار يف �صيدا ومنطقتها وت�ليه مهامه اجلديدة 
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لّب���ى �شماحة مفتي �شور و�أق�شيتها �ل�شيخ مدر�ر 
حب���ال دعوة �لأ�شتاذ بدر عبيد �إىل مائدة �لغد�ء 

تكرميًا له وعلى �شرفه.
بح�ش���ور: �أمن عام تيار �مل�شتقب���ل �ل�شيد �أحمد 
�حلري���ري ممث���ًا بال�شي���د حمم���ود بعا�ش���ريي 
رئي�ض بلدي���ة يارين غ�شان مطل���ق ورئي�ض بلدية 
مروح���ن حممد عبيد ومن�شق تي���ار �مل�شتقبل يف 
�شيد� �أمن �حلري���ري و�أمن �شر من�شقية �شيد� 
كرم �ش���كايف ونائب رئي�ض بلدي���ة يارين �لربد�ن 
ومدير مكتب �شماحة �ملفتي يف �شور علي �لفر�ن 
و�لدكت���ور رم���زي مرج���ان ومن�ش���ق �مل�شتقبل يف 
�جلنوب حممد �لد�وود و�أ�شعد ��شماعيل وح�شن 

�لوجه و�أمن �شر نقابة �ل�شيادلة علي عبيد.
ومن وح���ي �ملنا�شبة �ألقيت �لكلم���ات �لتي ت�شيد 
ب���دور �شماحته يف �إد�رة �ش���وؤون �مل�شلمن يف د�ر 
�لفت���وى �شور �إىل جان���ب �مل�شاعد�ت و�خلدمات  
�لإجتماعي���ة و �لإ�شت�شفائية و�ملالية �لتي يقدمها 

للمو�طنن دون ��شتثناء.

تكرمي �صماحة مفتي �ص�ر
ال�صيخ مدرار حبال يف مطعم العربي �صيدا
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و�أدو�ر  دور  �خلدماتي���ة  �لإجتماعي���ة  للجمعّي���ات 
هاّم���ة �أ�شا�شّية ومتعددة يف تنمية �ملجتمع �للبناين 
للم�شاعدة و�مل�شاهمة يف �شّتى �مليادين   �لإجتماعّية 
و�ل�شحّي���ة و�لإ�شت�شفائي���ة و�خلدماتية و�لإن�شانية 
و�لبيئي���ة �إىل جانب دعم خيار�ت �لتنمية �لب�شرية 
عاب  �مل�شتد�مة مل�شاعدة �ملجتمع يف جتاوز كل �ل�شّ
و�ملح���ن و�ملاآ�شي و�لهموم �لت���ي يو�جهها يف طبيعة 

�حلال كل �ملجتمع.
�ملرموق���ة  �لإجتماعّي���ة  �ل�ّشخ�شّي���ات  ه���ذه  �إّن 
�لتي تتب���ّو�أ �شّدة �ملهّم���ات و�ملنا�ش���ب �ملتقّدمة يف 
كاف���ة �جلمعّي���ات و�ملوؤ�ش�ش���ات �ملدنّي���ة و�لر�شمّية 

و�ملنّظمات �لعربّية و�لعاملّية.
ت�شع���ى جاه���دًة بقل���وب عام���رة بالف���رح و�لعطاء 
و�لوف���اء �لإن�شاين ب���كل فخر و�إعت���ز�ز لاإنخر�ط 
يف ه���ذ� �لعمل �ل���دوؤوب �لإجتماع���ي و�خلدماتي، 
م�شاهم���ة منه���ا وعل���ى ح�ش���اب �شّحته���ا ووقته���ا 
للم�شاع���دة يف بل�شمة جر�ح �لّنا����ض يف �شبيل بناء 

جمتمع قوي.
لذ� من ح���ق كّل �لّنا�ض �أن تكّرم هذه �ل�شخ�شّيات 
عي���د  �لب���ارزة �ملهتّم���ة بال�ّش���اأن �لع���ام عل���ى �ل�شّ
�لإجتماع���ي و�خلدمات���ي و�لبيئ���ي و�لرتبوي ومن 
و�جبهم منحهم كّل �ل�ّشهاد�ت و�لّتقدير و�لإحرت�م 
وفاء لأدو�ره���م وعطاء�تهم و�أدو�ره���م �لإن�شانية 

�مل�شتمّرة.
وء على  وبدورنا كاأ�شرة “جمل���ة �شيد�” نلقي �ل�شّ
جمعي���ة �حلركة �ل�ّشبابّية للتنمية و�ل�ّشام ودورها 

�لهام �ملتقّدم.
تقدي���رً� مّنا �أ�ش���وة بتقدي���ر كّل �لّنا�ض ل���دور هذه 

�جلمعّية �لفتّية �لّنا�شطة �لتي تقوم باأدو�ر متقّدمة 
يف �شّتى �مليادين �لإجتماعّية و�خلدماتّية و�لّتوعية 

و�لّتنمية �لب�شرّية و�ل�ّشام.

بطاقة تعريف
تاأ�ّش�ش���ت ه���ذه �جلمعّي���ة �لفتّية ع���ام 2008و�لتي 

ت�شّم �شبعة �أع�شاء �أ�شا�شين:
1- رئي�شة �جلمعية

�لدكتورة رحاب م�شورب  “رئي�شة �لّد�ئرة �لإد�رّية 
يف حمافظة لبنان �جلنوبي”

2- نائب �لرئي�ض
فهد مريي “�أ�شتاذ جامعي”

3- �أمن �شوؤون �لتنمّية و �لتطوير
�لدكتورة هويد� �لرتك“�أ�شتاذ جامعي”

4- �أمن �شندوق
    قائم مقام مرجعيون �لأ�شتاذ و�شام حايك “رئي�ض 

د�ئرة �لّنفو�ض يف حمافظة لبنان �جلنوبي”
5- �أم���ن �ل�شوؤون �ل�شحّي���ة و �لتوعية و �خلدمات 

�لإجتماعّية 
�لدكتور كاظم نور �لدين “�أ�شتاذ جامعي”

6- �أمن �ل�شوؤون �لبيئّية و �لإجتماعّية
�شيمون خّمول رئي�ض بلدّية �لهالّية

7- �أمن �ل�ّشر
�لتنظيم  يف  منطق���ة  معماري”مهند����ض  “نق���ول 

�ملدين

�أبرز ن�شاطات �جلمعية لهذ� �لعام
-  خّط���ة مكافحة �حلر�ئق �لتي مّت تبّنيها من قبل 

جمل�ض �لوزر�ء �للبناين
- دور�ت تدريبية تنموية د�ئمة يف �لبلديات.

للح���رف   )2009( �جلن���وب  معر����ض  �إقام���ة   -
و�ل���ذي عر�ض ن�شاطاته يف جمي���ع �لبلديات �شمن                     

حمافظة لبنان �جلنوبي.
- دور�ت تدريبي���ة مكّثف���ة يف منطقة �ش���ور و�لتي 
�إ�شتمّرت ملّدة �شتة �أ�شهر يف مو�شوع )�لقيادة 000 

حل �لّنز�عات000 و�جلنوب000(
- وخ���ال هذ� �لعام م���ن �شم���ن �لّن�شاطات �لتي 
قام���ت بها �جلمعية حفل �شح���ور يف �شهر رم�شان 
تكرمي���ًا ل���كل �ل�ّشخ�شّي���ات �لت���ي �شاهم���ت معنا 
ودعمن���ا معنوّيًا ومادّيًا يف مطع���م  ذو�ت �شيد� - 

�إقامة معر�ض بيئي يف �لق�شر-�لبلدي - �شيد�.
�أّما بالن�شبة للن�شط���ات �ملرتقب تنفيذها باإهتمام 

من قبل �جلمعية 
- �ملنا�شب���ة �لوطني���ة �لهاّم���ة “عي���د �لإ�شتقال” 
من خال مار�ت���ون خا�ض من وحي �ملنا�شبة ويليه 

توزيع �جلو�ئز على �لفائزين.
 - حملة ملكافحة �آّفة �ملخّدر�ت �لتي ت�شعى �جلمعّية 
ملكافحتها ب���كل قّوة حلماية �ملجتم���ع �للبناين من 

خال �لبلديات.
كم���ا �أقامت �جلمعية حف���ل تكرمي يف مطعم ذو�ت 
و  �ل�شيا�شّية  �ل�شخ�شّي���ات  �شرف  على  – �شي���د� 
�لأمنّية و �لع�شكرّية و �لق�شائّية و روؤ�شاء �لبلديات 
و فعالي���ات �إجتماعّي���ة و نقابّي���ة �إىل جان���ب ح�شد 
كبري من �لهيئات �لإجتماعّية و �جلمعّيات بح�شور 
�ل�ّشادة �لوزر�ء و �لنّو�ب و ممّثل دولة �لرئي�ض نبيه 

بّري "�لعميد �لّركن حممد �شرور".

جمعية �لحركة �ل�ّشبابية للتنمية و�ل�شالم

رئيس بلدّية صيدا"املهندس محّمد السعودي، مدير مكتب الرئيس نبيه بّري العميد محّمد سرور، املهندس محمد دنش، رئيس بلدّية 
حارة صيدا سميح الزين، املحافظ نقوال بو ضاهر ومعالي الوزير ميشال موسى

رئيسة الجمعية الدكتورة رحاب مشورب

طاولة الصحافة: الزمالء غالب بعاصيري، محمد قبرصلي وعقيلته مريانا، والزميل محمد دهشة،
والزميل جمال الغربي

ملكة بديع محمد املجذوب وعقيلته حنان

الدكتورة هويدا الترك، ووالدتها ملكة الترك

موظفو املحافظة

ياسمني بعاصيري، نقوال معماري، وعقيلته ماري

ديانا عرابي نسرين خليفةماجدة عبد الخالق، فاطمة غّدار

محمد سمير غّدار، سعادة املحافظ السابق مالك عبد الخالق
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مناسبات مناسباتمناسبات مناسبات

�أق���ام، �جلمعة يف 30 م���ن �أيلول 2011، �ش���كان بلدة عرب �جل���ل، �شاة �جلمعة 
�لأوىل يف م�شج���د �لروؤوف. فربعاية �شماحة مفت���ي �شيد� و�أق�شيتها �ل�شيخ �شليم 
�شو�شان مت �إفتت���اح م�شجد �لروؤوف �لذي نفذته �لهيئة �لإ�شامية للرعاية يف بلدة 
ع���رب �جلل- ق�شاء �شي���د� مب�شاهمة كرمية م���ن �ملح�شن عبد �ل���روؤوف دربا�ض 
وعائلت���ه، وبح�شور دولة �لرئي�ض فوؤ�د �ل�شنيورة ممث���ًا بال�شيد طارق بعا�شريي، 
�ملح�شن �لكرمي �ل�شيد عبد �لروؤوف دربا�ض، �لنائب بهية �حلريري ممثلة بال�شيد 
�أبو حممود �حلريري،  رئي�ض بلدية �شيد� �ملهند�ض حممد �ل�شعودي ممثًا بال�شيد 
حممد هال قرب�شلي، �مل�شوؤول �ل�شيا�شي للجماعة �لإ�شامية يف �شيد� و�جلنوب 
�لدكت���ور ب�شام حمود، رئي����ض بلدية عنقون �لدكتور ح�شن فرح���ات، رئي�ض بلدية 
درب �ل�شيم مارون جحا، خمتار بلدة عرب �جلل �ل�شيد حممد هال، خمتار بلدة 
طباي���ا �ل�شيد �إبر�هي���م حمود، رئي�ض منتدى رجال �لأعم���ال �لفل�شطيني �للبناين 
�ل�شيد طارق عكاوي، نائب رئي�ض جمل�ض �أمناء �لهيئة �لإ�شامية للرعاية �لأ�شتاذ 
عب���د �لكرمي كزبر و�أع�شاء جمل�ض �أمنائه���ا، بالإ�شافة حل�شود وفعاليات �شيا�شية 
ودينية و�إجتماعية و�شعبية من �شيد� وبلدتا عرب �جلل وطبايا و�لقرى �ملجاورة.

خطي���ب �جلمع���ة �لأوىل يف ه���ذ� �مل�شجد �ل�شي���خ �شلي���م �شو�شان ، مفت���ي �شيد� 
و�أق�شيته���ا ، هّن���اأ �أهايل �لبل���دة بهذ� �ل�ش���رح �لإ�شامي �لكب���ري، موؤّكدً� خال 
خطبت���ه عل���ى �أهمي���ة فعل �خل���ري و�مل�شارع���ة يف �خل���ري�ت وم�شت�شه���دً� بالآيات 
و�لأحادي���ث �لنبوية �ل�شريفة. و�أ�شار �شو�شان �إىل �أهمية دور �مل�شاجد يف �لإ�شام 
كمركز �إ�شعاع فكري وح�شاري �إىل جانب دورها �لديني و�لفقهي يف تعليم �لنا�ض 
�أ�ش���ول �لعباد�ت و�ملعام���ات و�أثرها �لتثقيف���ي و�لتوعوي �إز�ء خمتل���ف �ل�شوؤون 
و�لق�شاي���ا �لتي يتعر�ض لها �ملجتم���ع وبناء جيل موؤمن بربه. م�شريً� لدور �مل�شجد 
حي���ث �إنن���ا يف �شياف���ة �هلل، كلنا �شو��شي���ة لفرق بن غني ول فق���ري، بن قوي �أو 
�شعي���ف، فامل�شاجد للتوحد ولي����ض للتفرق، للتجمع ولي�ض للت�شت���ت. �إن للم�شاجد 

مكان���ة عظيمة يف نفو�ض �مل�شلمن وهي بيوت �هلل بل و�أحب �لأماكن �إليه كما قال 
علي���ه �ل�شاة و�ل�شام “�أحب �لباد �إىل �هلل م�شاجدها و�أبغ�ض �لباد �إىل �هلل 
�أ�شو�قه���ا”. ولذلك كان �أول عمل ق���ام به ر�شول �هلل �شلى �هلل عليه و�شلم عندما 
ق���دم للمدينة �أن بن���ى �مل�شجد ليجتمع في���ه �مل�شلمون وتتوح���د �شفوفهم وجتتمع 

كلمتهم وتتاآلف قلوبهم.
و�شكر �ل�شيخ �شو�شان �ملح�شن �لكرمي �ل�شيد عبد �لروؤوف دربا�ض �لذي �شاهم يف 
بناء �مل�شجد متوجهًا له وللجميع �أنه “مل يبني م�شجدً� يف �لدنيا فقط بل بنى بيتًا 
يف �جلن���ة”، و�أو�شح �شو�شان �لثو�ب �لعظيم �لذي �شيناله كّل فاعل خرٍي وكّل من 
كان له �شهٌم يف فعل �خلري وبناء �مل�شاجد و�إعمار �لأر�ض مبر�كز �لإميان و�لتقوى.
كما �شكر �شو�شان �جلهة �ملنفذة للم�شروع �ملتمثلة بالهيئة �لإ�شامية للرعاية �لتي 
و�لكام ل�شو�شان لها ب�شمة و��شحة بكل �لأعمال �خلريية و�لإجتماعية و�لتنموية 

يف �شيد� و�أق�شيتها وخميماتها ويف �جلنوب �ملحرر.
وثم���ن �شو�ش���ان �لدور �لكبري �لذي قام به �ل�شيخ ب�ش���ام �شاهر، �لذي تابع �لبناء 
و�لتنفي���ذ من بد�ي���ة �مل�شروع حتى �إنتهائ���ه، فطبع ب�شمات���ه �لو��شحة يف �أرجاء 

�مل�شجد.
�شو�ش���ان ويف حديثه عن �لو�شع �لد�خلي قال، نحن نرف�ض �لفتنة من �أينما �أتت، 
نح���ن نريد �لعي�ض �مل�شرتك و�لوف���اق و�ل�شلم �لأهلي يف بادنا، ونعّول على �لوعي 
�لع���ام �ملوجود، �لذي �شّلم لبنان و�أخرجه من �أزماته. و�شّدد يف كلمته على وحدة 
�ل�ش���ف و�لكلمة بن جميع �للبناني���ن ملو�جهة  �لإخطار �ملحدق���ة بلبنان ر�ف�شًا 

�لفتنة �لطائفية و�ملذهبية بن جميع �للبنانين.
يف �خلت���ام �أّم �شو�ش���ان �مل�شلن، وبعد �لإنتهاء من �ل�ش���اة متت �إز�حة �ل�شتارة 
عن �للوحة �لتذكارية مل�شجد �لروؤوف. ثم �أومل �ملتربع دربا�ض على �شرف �حل�شور 

وليمة �لغد�ء. 

عق���دت رئي�ش���ة جلن���ة �لرتبي���ة و�لثقاف���ة �لنيابية 
�لنائب بهية �حلريري وب�شفتها رئي�شة للجنة �لعليا 
�ملنظمة لدورة ح�شام �لدين �حلريري �لعربية بكرة 
�ل�شل���ة موؤمتر� �شحفيا يف جمدليون �أعلنت فيه عن 
تنظي���م �لبطول���ة �حلادية و�لع�شرين لل���دورة و�لتي 
�شتق���ام خال �لفرتة م���ن 13 �ىل 20 �جلاري وهي 
فرق : »�لريا�شي و�ملتح���د و�لنرت�نيك« من لبنان، 
» �لأهل���ي و�ل�شبورتينغ« من م�شر ، »�مللعب �لنابلي« 
م���ن تون�ض ، »د�هوك« من �لع���ر�ق » ، �ملحرق » من 

�لبحرين  و«جامعة �لعلوم �لتطبيقية« من �لأردن.
 وتق���ام �ل���دورة �لت���ي تنظمه���ا موؤ�ش�ش���ة �حلريري 
بالتع���اون مع نادي �لف���د�ء �لريا�شي –�شيد� حتت 
��شر�ف �لحت���اد �للبناين لكرة �ل�شل���ة وتفتتح عند 
�ل�شاع���ة �خلام�ش���ة و�لن�ش���ف من م�ش���اء �خلمي�ض 
�ملقب���ل يف قاعة �حل�شام �لريا�شي���ة يف ثانوية رفيق 
�حلري���ري يف �شي���د� بع���د �ع���ادة تاأهي���ل �لقاع���ة 
مبب���ادرة م���ن عائل���ة �حلري���ري وبتمويل م���ن بنك 

�لبحر �ملتو�شط.
�ش���ارك يف �ملوؤمت���ر �ل�شحف���ي �ىل جان���ب �لنائ���ب 
�حلري���ري ، رئي����ض �لحت���اد �للبناين لك���رة �ل�شلة 
ج���ورج ب���ركات ورئي����ض �لن���ادي �لريا�شي-بريوت 
ه�ش���ام جارودي وممثل بن���ك �لبحر �ملتو�شط مدير 
�لف���روع يف لبنان ف���ادي فليحان ، وح�ش���ره من�شق 

ع���ام تي���ار �مل�شتقب���ل يف �جلن���وب  �لدكت���ور نا�شر 
حم���ود، من�شق قطاع �لريا�ش���ة يف تيار �مل�شتقبل يف 
لبن���ان ح�شام �لدين زبيب���و ، وممثلون عن عدد من 

�لحتاد�ت و�لأندية �لريا�شية . 

�حلريري
ث���م حتدثت �لنائ���ب �حلري���ري فقال���ت: تاأتي هذه 
�لدورة متز�منًة مع �لربيع �لعربي �لذي يعرّب خاله 
�ل�ّشباب عن عزمهم وت�شميمهم يف بناء م�شتقبلهم 
�لآمن و�مل�شتق���ر و�ملزدهر .. و�لّتعبري عن طاقاتهم 
وطموحاته���م و�أحامه���م و�إبد�عاتهم �لت���ي �أّكدو� 
عنه���ا يف �أكر من جم���ال .. ويريدون �لآن �أن ترقى 
دوله���م وجمتمعاتهم �إىل م�ش���اٍف عاملية يف �لعلوم 
و�لفن���ون و�لريا�ش���ة .. لي�شاهمو� م���ع �أقر�نهم من 
�أبن���اء �لع���امل يف تاأكي���د مهار�ته���م وجناحاتهم .. 
�إنطاقًا من ثقتهم باأنف�شهم وباأوطانهم وباأّمتهم .. 
ولقد �أردنا لهذه �لدورة �أن تاأتي يف موعدها لتو�كب 
ذل���ك �مل�شار �لكب���ري .. ولتك���ون دورة ح�شام �لدين 
�حلريري �حلادية و�لع�شرين .. دورة تليق بال�ّشباب 
�لعرب���ي يف �لقرن �لو�ح���د و�لع�شري���ن .. على �أمل 
�أن تك���ون ه���ذه �ل���دورة ومثياتها �شبي���ًا ليتعّرف 
�ل�شب���اب �لعرب���ي بع�شهم على بع����ض .. وليناف�شو� 
نح���و �لأف�ش���ل يف كّل جمال .. لينه�ش���و� باأوطانهم 

و�أّمته���م �إىل م�شت���وى �ملناف�شة �لعاملي���ة �لتي نتطّلع 
�إليه���ا يف �لّريا�شة و�لّثقافة و�لعلوم و�لفنون ويف كّل 

جمال .. 
و�أ�شاف���ت: ولق���د حر�شن���ا ه���ذ� �لعام عل���ى تطوير 
�ملن�ش���اآت �لريا�شي���ة لإ�شت�شاف���ة هذه �ل���دورة �لتي 
تنظم م���ن قبل موؤ�ش�شة �حلري���ري ونادي �لفد�ء – 
�شي���د� .. وباإ�شر�ف �لإحت���اد �للبناين لك���رة �ل�شلة 
.. وه���ي على �أبو�ب �لدوري �للبن���اين لكرة �ل�شلة .. 
و�ل���دور�ت �لعربية لكرة �ل�شلة .. عل���ى �أمل �أن نبلغ 
تلك �لدور�ت وقد حّقق �ل�شباب �لعربي كّل ما يحلم 
به من حرية و��شتقر�ر و�زدهار .. و�إّننا منذ �للحظة 
�لأوىل لإنطاق���ة ه���ذه �ل���دورة �أطلقن���ا عليها ��شم 

ح�شام �لدين �حلريري تاأكيدً� لطموح �ل�شباب..
وخل�ش���ت �حلري���ري للق���ول : �إّنن���ا �إذ نرّح���ب بكم 
جم���ّددً� .. ونرح���ب مب�شارك���ة �لع���ر�ق �ل�شقي���ق ،  
فاإّننا ننّوه باجلهود �ملمّي���زة لاإحتاد �للبناين لكرة 
�ل�شل���ة ولنادي �لفد�ء – �شيد� من �أجل �إجناح هذه 
�ل���دورة و�إ�شتد�متها على �أكمل وج���ه .. و�إّننا نهدي 
ه���ذه �لدورة ل�شباب �لربي���ع �لعربي �لذين ي�شّحون 
باأنف�شه���م من �أجل نه�شة �أوطانه���م و�أّمتهم ..على 
�أم���ل �أن تكون �لدورة �لثاني���ة و�لع�شرون م�شت�شيفة 
ل����22 دول���ة ..عا�ض �شب���اب لبنان ..عا����ض �ل�شباب 

�لعربي ..  

مفتي �صيدا واأق�صيتها ال�صيخ �صليم �ص��صان يخطب فيه اجلمعة 
الأوىل: اإفتتاح م�صجدالروؤوف يف بلدة عرب اجلل - ق�صاء �صيد ا

اأعلنت عن دورة ح�صام الدين احلريري العربية الـ21 بكرة ال�صلة
�لنائب بهية �لحريري: �أردناها دورة تليق 

بال�ّشباب �لعربي وربيعهم في �لقرن �ل��حد و�لع�شرين
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كلنا نريد �ن نخ�شر �لكليوغر�مات و لكن دون حرمان، دون �لتز�م بنظام غذ�ئي 
�شارم،  ودون جمهود، لكن ما هو �حلل؟!

�لي���ك عزيزتي هذه �لن�شائح �لت���ي �شت�شاعدك على �لتحك���م ب�شهيتك ،تقلي�ض 
�ل�شع���ر�ت �حلر�ري���ة من طعام���ك، وزيادة ق���درة ج�شدك على �حل���رق و�لأي�ض 

وبالتايل خ�شارة �لوزن �لز�ئد و�لو�شول �ىل �لوزن �ملثايل:
�حر�ش���ي على �ش���رب لرت ون�شف م���ن �ملاء يومي���ا، وُيف�شل �ن تب���د�أي كل وجبة 

ب�شرب كوب من �ملاء
وزع���ي طعامك على ثاث وجب���ات �أ�شا�شية ووجبتن �شن���اك عبارة عن ح�شتن 

فاكهة
وزع���ي وجبات���ك عل���ى �لطريقة �لتالي���ة:ل تاأخري فط���ورك �كر م���ن �شاعة بعد 
��شتيقاظك من نومك،و�ف�شل���ي كل وجبة �أ�شا�شية عن �لأخرى  بخم�ض �شاعات. 

�أما ح�ش�ض �لفاكهة فتناوليها بعد �شاعتن من �لوجبة  �لإ�شا�شية
�لتزم���ي مبمار�شة �لن�شاط �لريا�ش���ي وخا�شة ريا�شة �مل�شي مدة 40 دقيقة ثاث 
مر�ت ��شبوعيا، �و ن�شف �شاعة يوميا. وُيف�شل ممار�شة �لريا�شة قبل �لفطور �و 

بعد ثاث �شاعات من تناول �لطعام
�كري من تن���اول �خل�شار على كافة �نو�عها،مع وجباتك �أو بينها. و�بد�أي وجبة 

غذ�ئك بتناول �ل�شلطة �خل�شر�ء �ملح�شرة بقليل من زيت �لزيتون
�حر�ش���ي عل���ى �ن يك���ون طعامك غن���ي بالألياف: تن���اويل �خلب���ز �لأ�شمر،خبز 
�ل�شوفان،حبوب �لفط���ور ذ�ت �لقمحة �لكاملة،�خل�شار، �لفاكهة بق�شرتها،و�لب

قوليات)فول،حم�ض،عد�ض،فا�شوليا،بازيا...( 
�حر�شي على �ن تاخذي ق�شطا كافيا من �لنوم)8 �شاعات(. وحاويل �خللود �ىل 

�لنوم باكر� و �لإ�شتيقاظ باكر�
تناويل �حلليب وم�شتقات �حلليب �خلالية من �لد�شم، �ما �جلبنة فد�ئما �ختاري 
�لبي�ش���اء منها)�حللوم،�لبلدي،�لعكاوي،�ملجدولة،دوبل كرمي،بلغاري( و�بتعدي 
ع���ن �جلبنة �ل�شفر�ء وتل���ك �لغني���ة بالد�شم)ق�شقو�ن،فيتا،�شميد�ض ، ر�ميك ، 

غرويار ، روكفور ، كامبري(
�حر�ش���ي على تناول �للحم �لقليل �لدهن)حلم �لعجل،حلم �لبقر( و�بتعدي عن 
حلم �لغنم،�للحوم �لع�شوية �لغنية بالدهن �مل�شبع)�ل�شود�،�ل�شمر�،�لطحال،�ل�ض

جق،�لب�شرتما،�لكو�رع،�ملقانق(.
�ختاري �شدر �لدجاج �ملنزوع �جللد،و�بتعدي عن تناول �لفخد،�لرقبة و�جلو�نح 

جل���د  وخا�ش���ة 
�لغن���ي  �لدج���اج 

بالدهون.
ملحب���ي �ملرتدي���ا: 

مرتدي���ا  تناول���و� 
�ملدّخن  غري  �حلب�ض 

عو�ش���ا ع���ن مرتديا 
�للحم و�لدجاج

عن���د �لطبخ:��شتخدمي 
ب���دل  و�ل�شل���ق  �ل�ش���وي 

م���ن �لقل���ي �ل���ذي يغن���ي 
�ملحّولة،  بالدهون  �لطعام 

ول تعر�ش���ي �لزيت لدرجة 
حر�رة عالية عند �لطهي

عند زيارة �ملطاع���م: �طلبي 
�ل�شم���ك  �للحم،�لدج���اج،�و 

�م���ا  �ملقل���ي.  ولي����ض  �مل�ش���وي 
�لبطاط���ا �ملقلي���ة فا�شتبدليه���ا 

فاخت���اري �خل�شر�ء بامل�شوية �و �لبوريه. �ما �ل�شلطة 
بدل من �لكال�شلو

عند زيارة �ملقاهي:�أطلبي �لع�شري �لطبيعي %100
)فريز،�نانا�ض،برتقال،جزر(،م�شروب غازي د�يت)بيب�شي،�شيفن �ب،مريند�،بي

ريري(،قهوة،ن�شكافيه،�شاي،زهور�ت
��شتدبلي �مل�شروبات �لغازية �لعادية بالد�يت. ول تتناويل �كر من كوب يوميا

��شتبديل �ل�شكر �لأبي�ض و�لأ�شمر بال�شكر �ل�شناعي
���ري �حللوي���ات)رز بحليب،مهلبية،كا�شرتد،�شميدي���ة(  ملحب���ي �حللوي���ات: ح�شّ
باحللي���ب �ملن���زوع �لد�ش���م و�ل�شك���ر �ل�شناع���ي. �ما حمب���ي �ل�شوك���ول، �ختارو� 
�ل�شوك���ول �خلفيفة �لوزن و تل���ك �ملح�شية بالب�شكويت و�لزبي���ب وحبوب �لفطور، 
ود�ئما تناولو� ن�شف لوح �ل�شوكول. وُيف�شل تناول �ل�شوكول �لد�كنة بدل من تلك 

�لبنية و�لبي�شاء
عن���د �ل�شعور باملل���ل �و ع�شبية يف �ملز�ج، ل تقبعي باملن���زل لن هذ� يزيد فر�شة 
�لته���ام �ملاأك���ولت خا�شة تلك �لغني���ة بال�شكر، لذلك �ذهبي لزي���ارة �شديقة، �و 

�خرجي يف نزهة �و حتى قومي بالتم�شي حول �ملنزل
�ذ� فقدتي �ل�شيطرة على �شهيتك وقمتي بالتهام كميات كبرية من �لطعام خا�شة 
ذلك �لغني بالده���ون و�ل�شكريات، قومي مبمار�شة �لن�شاط �لريا�شي بعد ن�شف 
�شاع���ة �أو ل تتن���اويل وجب���ة �لع�ش���اء، بهذه �لطريق���ة تكوين عّو�شت���ي �ىل حد ما 

�ل�شعر�ت �حلر�رية �لز�ئدة �لتي دخلت ج�شدك
و�خ���ري� ولي�ض �خر�، تذكري �ن �ملهم لي�ض فقط نوعي���ة �لطعام بل كّميته، لذلك 
ح���ددي د�ئما كميات �لطعام �لت���ي تتناوليها. ون�شيحتي لك �ن ل تاأكلي وجباتك 
لت�شل���ي �ىل �شعور �لتخمة، بل توقف���ي عن �لطعام د�ئما قبل �لو�شول �ىل مرحلة 

�ل�شبع �لتام.
دمتم ب�شحة ور�شاقة ...
�أخ�شــائية�لتغذيـة
حنني �لعينني                                                                    

اخ�سري من وزنك...دون حرمان

تحقيق مناسباتمناسبات

يف ليلة ��شبه بليايل �لف ليلة ، زّفت عا�شمة �جلنوب �شيد� 
مائ����ة عرو�ض وعري�ض من �شي����د� ومنطقتها وخميماتها ، 
يف �ط����ار �لعر�ض �جلماعي �ل����ذي نظمته �للجنة �للبنانية 
�لفل�شطيني����ة للح����و�ر و�لتنمية للعام �لر�ب����ع على �لتو�يل 
برعاي����ة �لنائ����ب بهي����ة �حلري����ري وبال�شر�كة م����ع بلدية 
�شيد� ، وبهدف م�شاع����دة �ل�شباب �للبناين و�لفل�شطيني 
يف �ملنطقة عل����ى تاأ�شي�ض �أ�شرة عرب حتمل �عباء �لزفاف 
ومتطلبات����ه وبدء حياته����م �لزوجي����ة دون �شعوبات و�شق 
طريقهم يف �حلياة بثقة وثب����ات .�لعر�ض �جلماعي �لذي 
�قي����م يف �لباح����ة �لغربية ملدين����ة �لرئي�����ض �ل�شهيد رفيق 
�حلريري �لريا�شية – ملعب �شيد� �لبلدي، ح�شره �آلف 
�ملدعوي����ن من �ه����ايل �لعر�ئ�ض و�لعر�ش����ان متيز بطابعه 
�لرت�ثي �لذي ي�شتعيد وقائ����ع �لأعر��ض �لعربية �لتقليدية 
�لقدمي����ة ، حي����ث دخل����ت بع�����ض �لعر�ئ�ض وه����ن ميتطن 
�جلمال ويحملن باقات �لورود �حلمر�ء ، ويتاألقن باثو�ب 
�لزف����اف �لبي�ش����اء �ملر�شعة فظهرن باأبه����ة حلة ، جمعت 
ب����ن �لزين����ة �حلديث����ة للعرو�����ض وب����ن �لزين����ة �لتقليدية 
�لقدمية �لت����ي ت�شتخدم فيها �حلناء فيما �متطى �لأزو�ج 
�لأح�شن����ة و��شطف ور�ءهم ع�ش����ر�ت �لأزو�ج �مل�شاركن 
وه����م يلوح����ون باأيديهم حتية للح�شور وق����د نرت فوقهم 
�لورود وحبات �لأرز، وتقدمت موكب �لعر�ئ�ض و�لعر�شان 
فرقة زف����ة تر�ثية قدم����ت لوحات فولكلوري����ة تنوعت بن 
�لعزف عل����ى �لآلت �ملو�شيقية �لبد�ئية و�ملبارزة بال�شيف 
و�لرت�ض و�لدبكة �لرت�ثية �للبناينة و�لفل�شطينية على وقع 

�لزغاريد و �لإغاين �ل�شعبية �خلا�شة بالأفر�ح .
و��شتعر�ش����ت �حل�ش����ود �لت����ي ح�ش����رت �لعر�����ض �لأزو�ج 

�ملائ����ة يتقدمه����م ممث����ل �لنائ����ب بهي����ة �حلري����ري رئي�ض 
جمعي����ة جتار �شي����د� و�شو�حيه����ا علي �ل�شري����ف ورئي�ض 
بلدي����ة �ملدين����ة �ملهند�ض حمم����د �ل�شع����ودي وممثل �شفري 
فل�شط����ن يف لبن����ان عب����د �هلل عبد �هلل �لقائ����م بالأعمال 
يف �ل�شف����ارة ��شرف دبور و�من �ش����ر حركة فتح وف�شائل 
منظمة �لتحرير �لفل�شطينية يف لبنان فتحي �بو �لعرد�ت 
وم�شوؤول �جلبهة �لدميقر�طية لتحرير فل�شطن يف لبنان 
علي في�شل ، وممثا مطر�ين �شيد� للمو�رنة �ملون�شنيور 
�ليا�����ض  �لإ�شمر ولل����روم �لكاثولي����ك �لأب �شليمان وهبي 
ورئي�شة �حتاد �مل����ر�أة �لفل�شطينية يف لبنان �آمنة جربيل، 
و�م����ن �ش����ر �للجان �ل�شعبي����ة �لفل�شطيني����ة يف لبنان عبد 
مق����دح ، وع�ش����و قي����ادة جبه����ة �لتحري����ر �لفل�شطينية يف 
لبن����ان �ب����و �ل�شعي����د �ليو�ش����ف، ،م�ش����وؤول حرك����ة فتح يف 
منطقة �شيد� حممود �لعجوري ، وم�شوؤول جبهة �لن�شال 
�ب����و ح�شن كردي����ة ، ورئي�ض ر�بطة �طب����اء �شيد� �لدكتور 
نزي����ه نور �لدين �لبزري، وعدد م����ن روؤ�شاء بلديات �شرق 
�شي����د� ومن �ع�شاء �ملجل�ض �لبلدي ملدينة �شيد�، ورئي�ض 
ر�بطة �آل رباح جمال رباح ، وح�شد من �ملدعوين وكان يف 
��شتقباله����م م�شوؤولة جلنة �لن�شاطات يف �للجنة �للبنانية 
�لفل�شطينية للح����و�ر و�لتنمية عرب كل�ض و�ع�شاء �للجنة 
. و��شتقبل����و� معا موكب �لعر�ئ�����ض و�لعر�شان ، و�شاركهم 
بع�����ض �لفاعليات فرحته����م بالإن�شم����ام �ىل فرقة �لزفة 
و�لدبك����ة �لرت�ثية كم����ا فعل رئي�ض بلدي����ة �شيد� �ملهند�ض 
حممد �ل�شع����ودي . ثم توجه �لعر�ئ�ض و�لعر�شان لياأخذو� 
�ماكنه����م يف “ �لكو�شة “ �جلماعية �لتي �متدت لع�شر�ت 
�لأمت����ار على طول �لو�جهة �لغربية ملدينة رفيق �حلريري 

�لريا�شي����ة تتو�شطه����ا من�شة كبرية �شغلته����ا فرقتا فرقتا 
عماد �لرفاعي �لرت�ثية و�لكوفية �لفل�شطينية �للتان �حيتا 
�لعر�ض وقدمتا بع�ض �لأغاين �خلا�شة بالأفر�ح ، قدميها 
وحديثه����ا . وحت����ت ��شو�ء �ملفرقع����ات و�لأ�شه����م �لنارية 
�ملبهج����ة و�نو�ر �مل�شاعل �لتي توهج����ت فوق �ملكان، وعلى 
وقع �أغاين �لأفر�ح �لكا�شيكية تبادل �لأزو�ج �مل�شاركون 
�لرباط �ملقد�ض �لذي  “ �ملحاب�ض” يف دللة رمزية على 
ب����ات يجمع ب����ن كل زوجن منهم . وبع����د �لتقاط �ل�شور 
�لتذكارية مب�شاركة �برز �ل�شخ�شيات �حلا�شرة ، حتولت 
�شاحة �لعر�ض �ىل ما ي�شبه حديقة فر��شات حيث متايلت 
�لعر�ئ�����ض مع عر�شانهن يف رق�ش����ة م�شرتكة تفاعل معها 
�حلا�ش����رون غناء وتلويحا بالأي����دي وت�شابق بع�شهم �ىل 
�لتق����اط �ل�شور لهذ� �للوح����ة �لفنية �جلميل����ة بهو�تفهم 

�خللوية. وتوجت �لعرو�ض �لتي قدمت بعر�ض للخيالة .
و��شتم����ر عر�����ض �شيد� نحو ث����اث �شاعات ي�ش����يء ليلها 
بالبهج����ة وين�ش����ر �لف����رح يف �جو�ئه����ا ويعك�شه����ا ��شو�ء� 
ملونة وزينة تاألأت على �شفحات مياه بحرها، فبد� �لرب 

و�لبحر يتقا�شمان �ملكان وروعة �ملنا�شبة . 
ث����م ق����ام �لأزو�ج �مل�شارك����ون مب�شارك����ة ممث����ل �لنائ����ب 
�حلريري �ل�شري����ف و�ل�شعودي بقطع قو�لب �حللوى �لتي 
توهجت ب�ش����ل �لإت �ل�شوء قبل �أن يطوف����و� على طاولت 
�حل�ش����ور لتحيته����م وم�شافحتهم ، ومن ث����م م�شاركتهم 
�لرق�����ض ، حيث ُحم����ل بع�����ض �لعر�ئ�����ض و�لعر�شان على 
�لأكت����اف وعق����دت حلقات �لدبك����ة �مل�شرتك����ة �لتي كانت 

مزيجا من �لرت�ث �ل�شعبي �للبناين و�لفل�شطيني .. 
ر�أفت نعيم / ت�ش�ير: وليد عنرت

زفاف مائة عرو�ض وعري�ض من �صيدا ومنطقتها وخميماتها
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أفراحأفراح

�حتف���ل �ل�ش���اب �ملهند����ض �إيه���اب �مل�ش���ري بزفاف���ه 
عل���ى �لآن�ش���ة �جلميلة �شامية بعا�ش���ريي يف حفل جمع 
�شخ�شيات �شيا�شية و�قت�شادية بح�شور �أمن عام تيار 
�مل�شتقب���ل �أحم���د �حلريري �إىل جان���ب ح�شد كبري من 
�لأه���ل و�لأقارب و�لأ�شدق���اء ومتنى �جلميع للعرو�شن 

�ل�شعادة و�حلياة �لرغيدة - بالرفاه و�لبنن.

ألف مبروك
اآل الم�سري - واآل البعا�سيري في قاعة �سوفيا - باال�س الرميلة

أمني عام تيار املستقبل أحمد الحريري متوسطًا أهل العروس

أمني عام تيار املستقبل أحمد الحريري متوسطًا أهل العريس
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�حتف���ل �ل�ش���اب ن���ادر �لب���زري بعق���د قر�ن���ه عل���ى �لآن�ش���ة 
�جلميل���ة زين���ب �لزي���ن. يف حف���ل جم���ع �لأه���ل و�لأ�شدقاء 
و�أبرزهم:�لدكت���ور عب���د �لرحم���ن �لبزري و�شماح���ة �ل�شيخ 
ح�ش���ن �شرور و�لأخ ب�ش���اك كجك ونائب رئي����ض بلدية حارة 
�شي���د� ح�ش���ن ف�شل �شالح وه�ش���ام م�شمو�ش���ي و�ل�شيد علي 

�شفي �لدين و�ل�شيد حممد �مل�شري.
ومتنى �جلميع للعرو�شن �لتوفيق ويف لرفاه و�لبنن

أفراحأفراح

�إحتفل �ملهند����ض  �ل�شاب منري عبد �هلل 
�شمح���ان بزفاف���ه على �لآن�ش���ة �جلميلة 
ليال ح�شن فوؤ�د كردّية و �أقيم باملنا�شبة 
حفل ع�شاء فاخر ح�شره ح�شد كبري من 
�لفعالّي���ات و �ل�شخ�شّي���ات �لإجتماعّية 
�إىل جان���ب �لأهل و �لأقارب و �لأ�شدقاء 
تخلل �حلفل برنام���ج فّني �شاهر �إ�شتمّر 

حّتى �ل�شباح.

 و ليا ل
منري

ألف مبروك

ألف مبروك

اآل البزري – واآل الزين في حارة �سيدااآل �سمحان- و اآل كردّية في مطعم �سم�س االأ�سيل- زفتا
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مجتمعمجتمع

�إحتفل �ل�شاب �أحمد عز �لّدين بزفافه 
عل���ى �لآن�شة نور فرحات ، و �أقيم بهذه 
�ملنا�شب���ة حف���ل ع�ش���اء فاخ���ر ح�شره 
ح�ش���د كب���ري م���ن  �لأه���ل  و �لأق���ارب 

و�لأ�شدقاء. 

ألف مبروك ح في �سيدا ت�ست�سيف عيد ميالد اآل كرنيباآل عز الّدين – اآل فرحات ح �سِ �سالة �سَ

�حتفلت عائلة �آل كرنيب بعيد مياد �لطفل عبا�ض كرنيب و�أخته زهر�ء �لتو�أمان يف حفل جمع �لأهل و�لأ�شدقاء و�لأقارب ملنا�شبتن كرميتن ، �ملنا�شبة �لأوىل 
مبنا�شب���ة عي���د ميادهما و�لثانية جناحهما يف �لعام �لدر��شي و��شتمر �حلفل على وقع �أنغ���ام �ملو�شيقى �إىل جانب توزيع �لهد�يا و�حللويات ومتنى لهم �جلميع 

طول �لعمر و�لفوز �لد�ئم.

تهنئة
لكرمة خليل الزين

ح���ازت �لطالب���ة لكرم���ة �لزي���ن 
على �شهادة تقدي���ر بدرجة جّيد 
ج���د� ، من معه���د "د�ر �لعناية" 
فنّي���ة  بكالوري���ا  �شي���د�  �ملهن���ي 
جتارّية"  عاق���ات  و  بيع  "ف���رع 
للع���ام �لدر��ش���ي 2010- 2011 
وباملنا�شب���ة �إحتفلت �لطالبة بعد 
�أن حظ���ت بهذ� �لتقّدم و �لنجاح 
بحفل تكرمي خا����ض جمع �لأهل 
و�لأقارب و �لأ�شدقاء و�لزماء.
�ألف مربوك

نغم ده�سة ت�سيء 
�سمعة ميالدها العا�سرة

�أ�ش���اءت �لطفلة نغم حمم���د ده�شة 
بعدم���ا  �لعا�ش���رة  مياده���ا  �شمع���ة 
�أطف���اأت �لتا�شع���ة متمني���ة �ن حتقق 
�ح���ام حياته���ا وهي ت�ش���ق طريقها 
بجد�رة وعلى لئحة �ل�شرف طالبة يف 
مدر�شة »�لبهاء« يف �شيد�، فاحتفلت 
مع �شقيقاتها و�تر�بها بعيد ميادها 
وقطع���ت قالبا من �حلل���وى، قبل �ن 
ت�ش���يء �شمع���ة مياده���ا �لعا�ش���رة 
وتتقبل �لتهاين م���ن و�لديها �لزميل 
عائ���دة..  وعقيلت���ه  ده�ش���ة  حمم���د 

مربوك وعقبال �ملئة عام.

يا�سمين عمر العرقوب 
تحتفل بعيد ميالدها ال�سابع

�أطفاأت �لطفلة يا�شم���ن �لعرقوب �شمعة ميادها 
�ل�شابع���ة يف �إحتفال �أقام���ه و�لد�ها عمر �لعرقوب 
وجنوى عد�ض يف »�شبني�ض« يف �شيد� بح�شور عدد 
من �لهل و�لقارب و�ل�شدقاء �ىل جانب �تر�بها 
�لذي���ن متنو� لها �لعمر �ملديد، قب���ل �ن ي�شاركوها 
يف �طف���اء �ل�شموع �ل�شبعة ويقدم���و� لها �لهد�يا.. 

عقبال �ملئة عام يا يا�شمن.
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أبـــــــراج

احلمل
21 اآذار - 20 ني�سان

امليزان: 
23 اأيلول - 23 ت1: 

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: 

 الإ�سد: 
23 متوز - 22 اآب:

الدلو: 
20 ك2 - 18 �سباط:

العذراء:
23 اآب - 22 اأيلول: 

احلوت:
19 �سباط - 20 اآذار:

الأمـــ�ر  بع�ـــض  اأخـــرياً  ت�صتـــدرك 
يف  اإ�صالحـــه  يجـــب  مـــا  وت�صلـــح 
حميطـــك العملـــي. زيـــارة مت�قعـــة 
مـــن اأحـــد الأ�صدقـــاء تفتـــح �صفحة 
جديدة مـــن امل�دة والإخال�ض. رقم 

احلظ 13

�صـــراع �صعـــب مع �ص�ء احلـــظ، لكّن 
الآمـــال بـــداأت تلـــ�ح يف الأفـــق، فـــال 
تـــرتك الياأ�ض ي�صيطـــر عليك. جتد 
نف�صك و�صـــط دوامة من الت�صاوؤلت 

املحرّية، فال ت�صت�صلم 

الأبـــ�اب،  علـــى  �صفـــر  م�صـــروع 
وعرو�صـــات كثرية يف العمل جتعلك 
يف حـــرية من اأمـــرك. خالف ب�صيط 
مـــع احلبيـــب وال�صبـــب هـــ� 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،  املقربـــني  م�صاعـــر  تراعـــي 
وتفتح �صفحة جديدة مع �صركائك، 
ـــل  الت��صّ الق�صـــد  كّل  والق�صـــد 
اإىل فر�ـــض �صروطـــك علـــى طاولـــة 

املفاو�صات. رقم احلظ 36

تفاهـــم عميـــق مـــع احلبيـــب و�صع�ر 
بالر�صى. بع�ـــض امل�صاكل ال�صطحية 
جتـــد طريقهـــا اىل احلـــّل. ل ت�صـــغ 
اإىل الأ�صـــ�ات التـــي ت�صذ عن اأ�ص�ل 

الكالم

طريـــق  وتتلم�ـــض  احليـــاة  تع�صـــق 
النجـــاح بـــكل ثقـــة بالنف�ـــض. حتاول 
لكافـــة  املر�صيـــة  احللـــ�ل  فر�ـــض 
الع�ائـــق، وتنجـــح يف التاأثـــري علـــى 

جمريات الأم�ر.
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 
امل��صـــة، وُتدخل التجـــارة اىل عاملك 
اخلا�ض. الأزياء ت�صرتعي اإنتباهك، 
واحلظ ي�صحك لك عند كل خط�ة 

ُ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 ت�ا�صعك يف املجتمع

الفـــرتة  هـــذه  اأيامـــك  ت�صهـــده  مـــا 
مـــرّده اىل قـــ�ة اإميانـــك مبـــا تفعل. 
حان وقـــت القطـــاف، والزمن الذي  
ال�فـــرية  بالأربـــاح  يعـــدك  تعي�صـــه 

والغد امل�صرق. 
رقم احلظ 40

احلـــ�ت،  اأيهـــا  متـــني  اأ�صا�صـــك 
و�صخ�صيتك بل�رها الزمن و�صقلها 
يف  منتظـــر  فـــرح  متكامـــل.  بقالـــب 
حميطـــك العملـــي، واحلبيب يجدد 

وعده لك بالإخال�ض
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