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 ...اجلي� ��ش يف عي ��ده ن ّتج ��ه ب�أنظارن ��ا �إىل جنودنا
الأبط ��ال املنت�ش ��رين عل ��ى �أر� ��ض الوطن يف �س ��ائر
مناطقه ،وخ�صو�ص ًا جنودنا البوا�سل ال�صامدين يف
وجه العدو الإ�سرائيلي قبل االندحار وبعد االندحار
للدف ��اع ع ��ن الوط ��ن ...وباملنا�س ��بة الوطنية نذكر
�ش ��هدائنا الأبرار من ع�سكريني ومدنيني ومقاومني
اللذين ا�ست�ش ��هدوا من �أجل الوطن و�سقوا بدمائهم
الزكي ��ة تربة الوطن دم ًا طهور ًا كي يبقى لنا لبنان،
وطن �سيد ًا ..حر ًا ..م�ستق ًال.
� ..إنه الأول من �آب ..عيد اجلي�ش اللبناين،
عيد ال�شعب ..كل ال�ش ��عب اللبناين واالحتفال بعيد
اجلي� ��ش اللبناين ،واج ��ب مقدّ�س وطني ومنا�س ��بة
وطنية غالية على قلوب كل اللبنانيني.
 ..لأن اجلي� ��ش اللبن ��اين ه ��و العنوان :عن ��وان رمز
الوحدة الوطنية ..وهو املالذ الأول ..والأخري لبقاء
لبنان.
�إنه اجلي�ش اللبناين
�صاحب الأمر والف�ضيلة الذي مي ّثل �شعلة بر ّاقة من
الأمل الدائم والعمل تو�ضح معامل الطريق ال�صائب
لكل من يرغب ويثابر ،لتحويل العقبات وال�صعوبات
�إىل طموح ..و�إجناز وعطاء و�أمل وبناء وطن.
� ..إنه اجلي�ش اللبناين ،الذي يك ّر�س عنوان الوحدة
الوطني ��ة والعمل امل�ؤ�س�س ��اتي لينطل ��ق منه �إىل بناء
كل م�ؤ�س�س ��ات الوط ��ن عل ��ى �أ�س ���س متين ��ة وطني ��ة
بالت�ض ��امن مع كل عائالته الروحية ،الإ�س�ل�امية..
موحد �أ�صيل كلنا للوطن..
وامل�س ��يحية حتت عنوان ّ
لل ُعلى للعلم.
� ...إنه اجلي�ش اللبناين
�ص ��ورة م�ش ��رقة ..م�ش� � ّرفة وا�ض ��حة كعني ال�شم�س
ت�شرق نور ًا يف �سماء لبنان
و�صورة عطاء دائم تُ�ضيء ذاكرة الوطن
� ...إنه اجلي�ش
احلار� ��س الأم�ي�ن ..امل�ؤمت ��ن عل ��ى حماي ��ة الوطن،
اجلاه ��ز احلا�ض ��ر دائم� � ًا ملواجه ��ة التحديات وكل
ال�ص ��عاب للدفاع عن لبنان ..وق ��د �أثبتت الأحداث
يف كل مراحله ��ا �أن اجلي� ��ش ق ��ادر بق ��وة وعزمي ��ة
وطنية مطلقة على حفظ الأمن واال�ستقرار وحماية
و�س�ل�امة املواطنني ،وه ��و على ا�س ��تعداد وجهوزية
ب�شكل دائم لفكفكة �ش ��بكات التج�س�س الإ�سرائيلية
ومكافح ��ة الإره ��اب واالقت�ص ��ا�ص م ��ن الفا ّري ��ن
م ��ن وجه العدال ��ة ،لإحقاق احل ��ق والعدالة وفر�ض
القانون وهيبة الدولة والنظام حلماية حقوق النا�س

والدولة وحفظ اال�ستقرار العام يف البالد.
� ...إنه اجلي�ش اللبناين
حتية تقدير واحرتام
عيدكم ...عيدنا ...عيد ال�شعب ،فعطائكم اجلزيل
الهام املقد�س هو جزء م ��ن عطاء بلدكم الرائد...
فهنيئ� � ًا لك ��م ...وهنيئ ًا لن ��ا بكم ،مب ��ا �أجنزمت من
�أدوار هامة وطنية عامة وت�ضحيات ون�ضاالت بالدم
حتى ال�شهادة.
 ...وفاء مقد�س وطني ومقدرات جليلة ت�ستحق م ّنا
كل �إعجاب وتقدير ووفاء عظيم �شعبي ور�سمي،
 ...وهنيئ� � ًا لن ��ا ..مبا يرم ��ز �إليه ه ��ذا اجلي�ش من
ح�ضارة وان�ضباط ونظام ونزاهة وا�ستقامة وعقيدة
قومية وطنية مقاومة جامعة ملواجهة كل التحديات
الداخلية – واخلارجية دفاع ًا عن لبنان.
� ...إنه اجلي�ش اللبناين
احلار�س الأم�ي�ن الذي نثق بهن فهو جي�ش ال�ش ��عب
العري ��ق الذي يختزن طاقات ح�ض ��ارية عريقة عرب
التاري ��خ ،وهو �أثب ��ت على امت ��داد تاريخ ��ه قدراته
الفائق ��ة الن�ض ��الية يف مواجه ��ة كل التحدي ��ات
والأعداء.
� ...إنن ��ا واثق ��ون بجي�ش ��نا البا�س ��ل وم�ؤمن ��ون ب�أنه
ه ��و احلار�س الأم�ي�ن امل�ؤمت ��ن بالدفاع ع ��ن كرامة
الوط ��ن واملواطن واحلار�س الأم�ي�ن حلفظ النظام
وفر�ض هيبة القان ��ون والدولة والواجب املقد�س...
واجب الدفاع عن ال�شرعية وم�ؤ�س�ساتها الد�ستورية
ومقد�ساتها املدنية والع�سكرية والأمنية
� ...إنه اجلي�ش
احلار�س الأمني لل�س ��يادة – واال�س ��تقالل واحلرية،
واال�ستقرار يف البالد.
 ...كل الوفاء واحل ��ب والتقدير للجي�ش اللبناين يف
عيده
حتية تقدير واحرتام
 ..لرئي�س اجلمهورية العماد مي�شال �سليمان
لقائد اجلي�ش اللبناين
العماد جان قهوجي
حتية تقدير واحرتام
�إىل كل �ض ��باط ...ورتباء و�أفراد وعنا�ص ��ر اجلي�ش
اللبناين
 ...حتي ��ة �إكبار و�إجالل �إىل �ش ��هداء اجلي�ش الذين
قدّموا دماءهم الزكية دفاع ًا عن كرامة لبنان
ع�شتم وعا�ش لبنان
واجلي�ش

غالب بعا�صريي
3

�صيدا

الغالف

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
�ســتبقـى
كما كـانــت دائمــ ًا

�صــيدا

بقلم :الوزيرة بهية احلريري

مل يك ��ن الع ��دوان الإ�س ��رائيلي ع ��ام  2006غريب� � ًا عل ��ى �أهايل �ص ��يدا
واجلنوب الذين عرفوا هذا العدو جيد ًا وعرفوا حقده ودماره ورهاناته
ومت�سكه ب�أر�ضه...
على ك�سر �إرادة اللبنانيني ووحدته ّ
لقد ظن العدو الإ�س ��رائيلي �أنه من خالل عدوانه ي�ستطيع �ضرب �شعور
�أبن ��اء اجلنوب ولبنان بالعزّة والكرامة بعد حترير الأر�ض وخروجه من
لبنان مهزوم ًا ،بعد �أن ف�شل يف العام  1982يف �إخالء اجلنوب من �أهله
وجعله �أر�ض ًا حمروقة ي�سهل ال�سيطرة عليها بعد ترويعه ب�آلته الع�سكرية
املد ّم ��رة واملجازر التي ارتكبها بحق الآمنني من �أبناء �ش ��عبنا و�إخواننا
مت�س ��ك �أبناء �ص ��يدا واجلنوب
الفل�س ��طينيني ،ف ��كان ال ��رد الكب�ي�ر هو ّ
ب�أر�ض ��هم ومقاومته ��م للمحتل و�إع ��ادة بناء ما ته ّدم وانطالق م�س�ي�رة
الوح ��دة والبن ��اء والتحرير حتى بلغ ��ت غايتها الك�ب�رى يف العام 2000
ح�ي�ن حتر ّرت الأر�ض و�أعيد بناء لبنان �أف�ض ��ل مما كان ...و�أزيلت �آثار

االجتياح واالحتالل واالعتداءات املتكررة ،ومنها عدوان ني�س ��ان 1996
ال ��ذي كان رد اللبن ��اين عليها ،حكومة و�ش ��عب ًا ومقاوم� � ًة ،بوحدة عالية
وبت�ص ��ميم كب�ي�ر ،وانت ��زع لبنان ح ّق ��ه يف مقاومة االحت�ل�ال من خالل
تفاهم ني�سان.
ورغ ��م مرارة م ��ا تع ّر�ض له �أهلن ��ا يف اجلنوب ويف ال�ض ��احية اجلنوبية
والبق ��اع ،يف عدوان متوز  ،2006وهول الدمار وتقطيع الأو�ص ��ال والذي
ا�س ��تطعنا ،ب�إرادة اللبنانيني والأخ ّوة العربية و�أ�ص ��دقاءنا يف العامل� ،أن
نعيد بناء ما ته ّدم من قرى ومدن وبيوت وج�سور ومن�ش�آت حيوية� .إال �أن
ما هو �أعظم من كل ذلك هو وحدة اللبنانيني يف مواجهة العدوان ،حيث
كانت �ص ��يدا عا�صمة اجلنوب وح�ض ��نه الدافئ ومدينة الأخوة واملحبة
واملقاومة والت�ض ��امن ،لتبقى كم ��ا كانت منوذج ًا وطني� � ًا رفيع ًا على م ّر
تاريخها القدمي واحلديث...

افتتاحية

�شيخ احلكومة ...الرئي�س �سعد الدين احلريري
بقلم :غالب بعا�صريي

٭ ...الرئي�س �سعد الدين احلريري،
زعي ��م الأكرثية النيابية ..وقائد م�س�ي�رة "تيار
امل�ستقبل" للغد الأف�ضل.
٭ ...ال�س�ؤال؟ الذي يطرح نف�سه.
ه ��ل ينج ��ح الوف ��اق بق ��وة يف لبنان م ��ن خالل
ت�ض ��امن ودعم كل القوى ال�سيا�سية يف حكومة
الوحدة الوطنية ،بوئام تام و�آمان.
٭� ...أم يتبدّد بريق الأمل.
اجلواب :مرهون بعامل الوقت.٭� ...أم هن ��اك ...عن�ص ��ر مفاج ��ئ �إقليم ��ي
يرت ّب� ��ص بلبن ��ان ...،وندخل جم ��دد ًا "بدائرة
الإنتظار ،انتظار ال�ضوء الأخ�ضر".
٭ ...تتوقف اللغة خر�س ��اء �أمام بالغة ال�ضوء
املهينّ على مالمح يوم احل�شر العظيم.
" كلنا يعلم "
يف ع ��امل الي ��وم ...تنظر ال�ش ��عوب والأمم �إىل
قادته ��ا من منطلقات عدّة ،من �أهمها ما متثله
�إجابة ال�س�ؤال الذي يقول:
م ��اذا؟ حققت ه ��ذه القيادة ال�سيا�س ��ية للوطن
ولل�شعب؟
٭ ...وم ��ن املنطلق الإجابة على هذا ال�س� ��ؤال
يكون هناك.
ً
حب .وتقدير م�ضافا �إىل ما هنالك من امل�شاعر
املفعمة ،بالوالء ،والوفاء ...والإنتماء.
�إذن :م ��اذا؟ ت�س ��مي كل ه ��ذا احل ��ب وكل هذا
ال�ش ��وق لبن ��اء وط ��ن وكل ه ��ذي اجلم ��وع التي
تندفع باجتاه نارها املوقدة.
٭ ...تق ��ف الكلم ��ات "مكتوف ��ة الأي ��دي" غري
قادرة على املواجهة وغري قادرة على الرحيل...
وغري قادرة على حت ّمل عبء املرحلة �أو الذهاب
�إىل جبب �أنغامها املتي�سرة،
٭ ...لذا
نقول للرئي�س ال�شيخ �سعد احلريري،
اتكل على اهلل وتابع امل�سرية املوكلة �إليك بقرار
وخيار وطني،
لأنها امل�سرية
و�أنت الرئي�س
٭ ...ال�ش ��اب اب ��ن الرئي� ��س ال�ش ��هيد رفي ��ق
احلريري،
ومك ّمل م�سريته الوطنية
و�أنت الرئي�س

ال�ش ��اب بطل املواقف اجلريئة والر�صينة يف �آن
مع ًا.
٭ �...إنه
يوم حت ّمل امل�س�ؤولية – ويوم املواجهة.
٭ ...ونحن نعرف
�إنه يوم لي�س ككل الأيام ال يلوذ به طق�س حمدد،
وال يدركه مناخ املرحلة،
�إنه ذهاب �ضد التيار ،و�ضد البيانات اجلاهزة،
املفربكة يف ظلمات الليل،
و�ضد الأمنيات امل�ألوفة ،و�ضد الأ�صداء الواقفة
يف الدرب ،متاري�س ُ
حللم مل يب�صر النور.
لذا!
يح ��ق لن ��ا �أن نقول لل ��ر�أي العام ،ما ن�ش ��اء من
حقائ ��ق ومنطق م�ؤكد ملمو� ��س معبرّ من خالل
م�سرية الرئي�س ال�شهيد رفيق احلرير،
ال ��ذي ترجم الأح�ل�ام �إىل حقائق عل ��ى �أر�ض
الواق ��ع يف الداخل واخلارج يف �س ��بيل النهو�ض
بلبنان و�إعادة اعتباره على خارطة العامل ،بعد
�أن غ ّيب ق�سر ًا،
قل كلمتك وام�شي
�أنت الرئي�س امل�س�ؤول.
�إنك الرئي�س املختار
�إنها امل�سرية الوطنية امل�ستمرة
·�إنه الرئي�س ال�شاب �سعد الدين احلريري،
 ..ابن �صيدا البار
املوحد
ابن لبنان ّ
٭ �...إنه الرئي�س
ال�ش ��اب عفيف اليد ،والنف�س والل�س ��ان ،امل�ؤمن
بالوطن الواحد لكل �أبنائه.
٭ �...إنه الرئي�س
ال�شاب ال�شيخ �سعد
امل�ؤم ��ن بكل خياراته الوطنية املقد�س ��ة وواجب
الدف ��اع عنها حلماي ��ة وطنه لبن ��ان ،داخلي ًا...
وخارجي ًا بهدف زرع روح الثقة بقيامة لبنان.
٭ �...إنه الرئي�س
ال�شاب امل�ؤمن بقوة بخطى �أبيه ال�شهيد الرئي�س
رفيق احلريري �صاحب الدولة،
موحد
�ص ��احب احلل ��م الكبري مل�ص�ي�ر وط ��نّ ،
ب�شعبه ،وجي�ش ��ه ..ومقاومته ،لأنه كبري ..كبري
بالو�صف والتقدير لوطن ا�سمه لبنان.
٭ �...إنه الرئي�س

�شيخ ال�شباب ،ورجل الإمناء واالعمار ،والدولة
الع�ص ��رية كم ��ا �س ��عى وعم ��ل وال ��ده الرئي� ��س
ال�شهيد رفيق احلريري يف �سبيل لبنان.
٭ �...إنه الرئي�س
�ص ��احب الدول ��ة ال�ش ��اب� ،ص ��احب الكف ��اءة
والنزاه ��ة واملوق ��ف ،والي ��د املم ��دودة للخ�ي�ر
والعطاء يف �سبيل لبنان.
٭ �...إنه الرئي�س
ال�شاب �شيخ احلكومة الذي جاء �سدة امل�س�ؤولية
من الباب الوا�سع بعد الفوز يف االنتخابات.
·�إنه الرئي�س
ال�ش ��اب النم ��وذج املت�ألق يف كل م ��كان وزمان،
كما كان والده الرئي�س ال�شهيد رفيق احلريري،
منوذج� � ًا مت�ألق ًا ح ��ر ًا كام ًال للخل ��ق الرفيع –
والت�ضحية – والوفاء والوطنية ال�صادقة لأجل
وطنه ،و�أمته العربية.
٭ �...إنه الرئي�س
ال�ش ��اب �ص ��احب الدولة ،رجل االنفت ��اح ولكن
لي�س على ح�ساب الثوابت الوطنية.
٭ ...دولة الرئي�س
ق ��ل كلمت ��ك و�أم�ش ��ي واث ��ق اخلطى عل ��ى درب
الرفيق دولة الرئي�س ال�ش ��هيد رفيق احلريري،
رفي ��ق الوطن ،رفي ��ق "�إتف ��اق الطائف" ورفيق
حكومة الوحدة الوطنية لأجل لبنان.
ع�شتم وعا�ش لبنان
5
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كوالي�س

البحث عن الكلمة ال�ضائعة

المح ـتــويــات
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مرحلة التعــاون املثلث ...ال حكم (الرتويك ــا)

1

من هي؟
ت�سع���ى جه���ات ناف���ذة �إىل حت�س�ي�ن العالقة بني قي���ادي فاعل ومراج���ع م�س�ؤولة ،بعد حديث ل�ل��أول يف �إحدى
و�سائل الإعالم املرئية تناول فيه بالنقد الأو�ضاع القائمة وال�سيا�سات الداخلية امل ّتبعة.

2

من امل�س�ؤول؟
�أب���دى مهتم���ون بال�ش����أن البيئ���ي اال�ستغ���راب لأن املخط���ط التوجيه���ي لعمل الك�س���ارات يف لبنان وال���ذي ك ّلف
اخلزينة ع�شرات املليارات من اللريات ُو�ضع يف الأدراج.

3

بر�سم امل�س�ؤول؟
لف���ت خب�ي�ر بيئ���ي �إىل �أن النفاي���ات الت���ي ترميه���ا امل�ست�شفي���ات يف الأماكن املخ�ص�ص���ة للنفايات الت���ي يرميها
املواطن���ون ،ه���ي من �أخطر �أنواع النفاي���ات ال�صناعية وغري ال�صناعية امل�ض ّرة بالبيئ���ة وبال�سالمة العامة وال
يوجد �أية رقابة عليها.

4

من هو؟
م�س����ؤول كب�ي�ر يف �سلطة عربية يتهي�أ خلالفة رئي�س���ه املتعب �صحياً ونف�سياً وينتمي هذا امل�س�ؤول �إىل الطبقة
الرثية جداً ،قادر على �أن ي�ستمر يف حياته على طريقته اخلا�صة بعيداً عن ال�سيا�سة.

5

من هي؟
زوج���ة �شخ�صي���ة مرموق���ة ثرية جداً يف لبن���ان دُعيت حل�ضور حفلة زف���اف فاختارت ف�ستان���اً مر�صعاً بالأملا�س
ولكنه���ا مل جت���د ح���ذاء ينا�سب الف�ستان ،فبحثت يف �أ�سواق بريوت دون جدوى ،مما دفعها للتوجه �إىل عا�صمة
ال�ضباب (لندن) ل�شراء حذاء ينا�سب الف�ستان.

 10ح���رب متوز قلبت املع���ادالت وك ّر�ست الن�صر عل���ى اجلي�ش الذي ال
يقهر
 14الوحدة والت�ضامن والتعاون �أ�سا�س االنت�صار
 18حمم���د لـم���ع :لنبق���ي م�صلح���ة لبن���ان ف���وق اجلمي���ع لتك���ون ه���ي
املنطلق الأ�سا�سي لتوحيد كافة اللبنانيني
 22م���ي اخللي���ل :ن�سع���ى لتعزيز �سب���اق مارات���ون بريوت جلعل���ه �أكرث
مطابقة للموا�صفات الدولية لي�صبح من �أبرز املاراتونات العاملية
 26زينة نعيم :اختيار الكرمي الواقي املنا�س ��ب للب�ش ��رة �ضرورة لتجنب
�إ�صابات �أ�شعة ال�شم�س احلارقة
 28امل�سابح ت�شرع �أبوابها و�سط �إقبال مميز من الرواد

4

18

�ســتبقـى �صــيدا
كما كـانــت دائمــاً

�صيدا

6

حممد لـمع:
لبنان فوق اجلميع لتكون
لنبقي م�صلحةلأ�سا�سي لتوحيد اللبنانيني
هي املنطلق ا

14

ال�شيخ ماهر حمود
هذا الن�رص حمطة فارقة
يف تاريخنا املعا�رص

32

لو يقدم كتابه اجلديد هدية
�أوغ
للوزيرة بهية احلريري

22

مي اخلليل :ن�سعى لتعزيز
�سباق ماراتون بريوت

55

نان�سي عجرم
حت�صل على لقب "�أم ميال"
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الغالف

الغالف

الرئي�س التوافقي والربملاين الأول و�شيخ احلكومة

مرحلة التعــاون املثلث ...ال حكم الرتويكـــا
((

))

حممد بلوط

يف �صي���ف  2008ق���ال الرئي����س نبي���ه ب���ري لأحد زواره يف معر����ض الكالم عن حكومة م���ا بعد انتخاب���ات � 2009أنه ي�ؤ ّيد تر�شي���ح النائب �سعد
احلري���ري لرئا�س���ة ه���ذه احلكومة بغ�ض النظر عن نتائ���ج االنتخابات ،م�ؤكداً يف الوقت نف�سه على �أن تك���ون حكومة جامعة جت�سد الوحدة
الوطنية والوفاق بني اللبنانيني.
الرئيس سليمان والرئيس بري

الرؤساء الثالثة والرئيس املكلف في عيد الجيش

وقبل �أ�ش ��هر قليل ��ة من اال�س ��تحقاق االنتخابي
كانت الدالئل ت�ش�ي�ر �إىل �أن املعار�ض ��ة �ستفوز
جدد
يف االنتخاب ��ات ..يف ذل ��ك الوقت �أي�ض� � ًا ّ
الرئي� ��س بري موقفه امل�ؤ ّيد لرت�ش ��يح احلريري
منطلق ًا من عنا�صر عديدة ،كما تقول م�صادر
مط ّلعة� ،أبرزها:
� -1أن �س ��عد احلري ��ري مي ّث ��ل الأكرثي ��ة يف
الطائف ��ة ال�س ��ن ّية الت ��ي يخت ��ار منه ��ا رئي� ��س
احلكوم ��ة ،وبالتايل ف�إن منط ��ق التوافق يقول
بوجوب اختياره لهذا املركز.
� -2أعلنت املعار�ض ��ة بو�ض ��وح قبل االنتخابات
النيابية ب�أ�ش ��هر �أنها ال تري ��د �أن حتكم البالد
لوحده ��ا ،بل هي ترغ ��ب وت�س ��عى �إىل حكومة
وحدة وطنية �إن فازت �أم مل تفز يف االنتخابات.
يج�س ��د املنط ��ق التوافقي الذي
وه ��ذا املوقف ّ
�أ ّيدته وت�ؤيده املعار�ض ��ة ،وبالتايل ف�إنه يتالءم
بطبيعة احلال مع تر�شيح احلريري.
� -3إن الرئي� ��س ب ��ري ي�ؤم ��ن بالدميقراطي ��ة
التوافقي ��ة يف لبن ��ان ،وق ��د ع�ّب�رّ ع ��ن ذلك يف

�صيدا
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�أك�ث�ر م ��ن منا�س ��بة ،وحا�ض ��ر يف الإم ��ارات
العربية املتح ��دة عن الدميقراطي ��ة التوافقية
�ش ��ارح ًا �أمام ح�شد من رجال الفكر والأ�ساتذة
واملخت�صني والإعالميني كيف �أن روح الد�ستور
اللبناين تتالءم مع الدميقراطية التوافقية.
� -4إن العالقة بني الرئي�س بري وال�ش ��يخ �سعد
احلريري بقيت م�س ��تمرة يف �أ�ص ��عب الظروف
و�أدقها ،وبقيت قنوات التوا�ص ��ل بينها مفتوحة
يف كل املراح ��ل ،م ��ا يعك�س رغبة م�ش�ت�ركة يف
�إر�س ��اء عالقة جي ��دة بينهما رغ ��م اخلالفات
التي ح�ص ��لت �أو قد حت�ص ��ل ح ��ول العديد من
النقاط والق�ضايا.
ً
ً
وهذا يعني �أي�ض� � ًا حر�صا م�شرتكا على التعاون
يف م ��ا بينهما ،وهو �أح ��د �أبرز العنا�ص ��ر التي
ت� ��ؤدي لنجاح العمل بني رئي� ��س جمل�س النواب
واحلكومة .وال بد هنا من الإ�ش ��ارة �إىل �أن هذا
النم ��ط يف العالق ��ة كان متبل ��ور ًا �أكرث ب�ش ��كل
�إيجابي ب�ي�ن الرئي�س ب ��ري والرئي�س ال�ش ��هيد
رفي ��ق احلريري ،حيث كان الرجالن يحتكمان

يف اخلالفات والتباينات يف الر�أي �إىل القوا�سم
امل�شرتكة.
وبعد االنتخابات بقي الرئي�س بري على موقفه
ومل يتبدل ...ا�ستمر يف ت�أييد تر�شيح احلريري
لرئا�س ��ة احلكومة و�أعلن ذلك يف ا�ست�ش ��ارات
التكليف م�ؤك ��د ًا مرة �أخرى على منطق الوفاق
وعلى ت�شكيل حكومة الوحدة الوطنية.
�أم ��ا الرئي� ��س �س ��عد احلري ��ري ف ��كان قب ��ل
االنتخاب ��ات يحر� ��ص بني ف�ت�رة و�أخ ��رى على
زي ��ارة عني التين ��ة وعقد لقاء م�ص ��ارحة بينه
وبني الرئي�س بري .ويف كل مرة كان يخرج من
عند رئي�س املجل�س ب�أجواء �إيجابية و�صافية.
كان احلريري ي ��درك قبل االنتخابات وبعدها
�أن رئا�س ��ة املجل� ��س للرئي�س ب ��ري و�أن الرئي�س
بري لرئا�س ��ة املجل�س ،وكان يع ��رف �أن متثيله
اجلامع للطائفة ال�شيعية يجعله املر�شح الأوحد
لهذا املركز �أكان اختلف معه �أم مل يختلف.
وقد ترجم موقفه هذا �أو ًال بعدم جماراة بع�ض
حلفائه يف احلملة على الرئي�س بري ،وثاني ًا يف

�إعالن ��ه من ع�ي�ن التينة ع�ش ��ية انتخاب رئي�س
املجل� ��س ت�أيي ��ده للرئي�س بري ي�ش ��كل �ص ��ريح
ووا�ض ��ح ال يقبل اللب�س �أو الإبهام بغ�ض النظر
عما ح�صل يف يوم االنتخاب من توزيع �أ�صوات
لأ�سباب "تكتيكية �سيا�سية".
وح�س ��ب امل�ص ��ادر ّ
املطلعة ف�إن الرئي�س �س ��عد
احلري ��ري يدرك �أن العالقة م ��ع الرئي�س بري
تبق ��ى يف دائرة التع ��اون والإيجابي ��ة ،فرئي�س
املجل�س مل يقت�ص ��ر دوره على رئا�س ��ة ال�سلطة
الت�ش ��ريعية �أو كونه �أحد �أبرز �أقطاب املعار�ضة
ومهند� ��س حركته ��ا ،ب ��ل كان رائ ��د احل ��وار
والتوا�ص ��ل يف الب�ل�اد ويكفي الإ�ش ��ارة يف هذا
املجال �إىل مبادرة احلوار التي �أطلقها يف �آذار
 2006ثم امل�شارات احلوارية التي رعاها �أي�ض ًا
ا�ستكما ًال للحوار الوطني.
وقب ��ل كل �ش ��يء ف� ��إن مرحل ��ة االنط�ل�اق م ��ن
جدي ��د يف م�س�ي�رة احل ��وار والوف ��اق ملواجه ��ة
اال�س ��تحقاقات املقبلة حتتاج �إىل �شخ�ص ميثل
هذا املناخ بل يقوده �أي�ض ًا.
و�إنه ��ا معادل ��ة ناجحة ميكن �أن تك ��ون املعادلة
املطلوب ��ة ملرحلة م ��ا بعد االنتخاب ��ات .فرئي�س
اجلمهورية العماد مي�شال �سليمان هو الرئي�س
التوافق ��ي ال ��ذي ج ��اء �إىل احلك ��م مبعادل ��ة
توافقي ��ة لبنانية وبرعاي ��ة ودعم عربي ودويل،
وه ��و بحاج ��ة �إىل �أركان دولة �أقوي ��اء يديرون
دف ��ة احلك ��م يف البالد معه بطريقة �ص ��حيحة
و�إيجابية وفاعلة.
�أم ��ا الرئي�س بري فهو رئي� ��س املجل�س املتم ّر�س
يف رئا�س ��ة ال�سلطة الت�شريعية على مدى خم�س
عهود ،والربملاين اللبناين الأول الذي ا�ستطاع

قائد الجيش العماد قهوجي

�أن يرت ّبع على كر�سي رئا�سة الربملان على مدى
�سبعة ع�ش ��ر عام ًا على التوايل دون كلل �أو ملل
رغم الظروف ال�صعبة وغري العادية التي مرت
بها البالد منذ العام  1992وحتى اليوم.
و�إىل جان ��ب ذل ��ك فق ��د لع ��ب الرئي� ��س ب ��ري
دور ًا ممي ��ز ًا يف املحاف ��ل الربملاني ��ة العربي ��ة
والإ�س�ل�امية والدولي ��ة ،وجمع رئا�س ��ة جمل�س
الن ��واب اللبن ��اين ورئا�س ��ة االحت ��اد الربملاين
العربي ورئا�س ��ة احت ��اد جمال� ��س دول منظمة
امل�ؤمتر الإ�س�ل�امي يف �آن مع ًا ،وهي �س ��ابقة مل
حت�صل مع الآخرين.
وبالن�س ��بة للرئي� ��س احلري ��ري ف�إن ��ه الرج ��ل
ال�ش ��اب الذي ا�ستطاع �أن ي�صل �إىل هذا املوقع

الر�س ��مي ب�س ��رعة فائقة ،ومت ّكن م ��ن �أن يعزز
حنكته ال�سيا�سية يف �سنوات قليلة م�ستفيد ًا من
مدر�س ��ة والده ال�شهيد الرئي�س رفيق احلريري
الذي �ش� � ّكل اغتيال ��ه زلز ً
اال حقيقي� � ًا يف لبنان
واملنطقة.
�س ��عد احلري ��ري الرئي� ��س ال�ش ��اب "و�ش ��يخ
احلكومة" �أمام جتربة غري �س ��هلة لكنه ي�ستند
�إىل زعام ��ة �سيا�س ��ية ودع ��م عرب ��ي ودويل،
وبالتايل ي�ش ��كل الرك ��ن الثالث يف احلكم ..وال
يعن ��ي ذلك �أنن ��ا مقبلون على حك ��م "ترويكا"
جديد فهذه املرحلة انتهت� ،أما املرحلة املقبلة
فالأمل يف �أن تك ��ون مرحلة تعاون جدي وف ّعال
بني ال�سلطات.

الرئيس سليمان والرئيس املكلف سعد الحريري
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يف الذكرى الثالثة لهزمية �إ�سرائيل

حرب متوز قلبت املعادالت
وكر�ست الن�صر على اجلي�ش الذي ال يقهر
ّ
ث�ل�اث �سن���وات م��� ّرت على ح���رب متوز التي �ش ّنته���ا �إ�سرائيل على لبن���ان بذريعة حترير اجلندي�ي�ن الأ�سرى اللذين �أ�سرهم���ا "حزب اهلل" يف
عملية نوعية قبل العدوان ملبادلتهم بالأ�سرى وجثامني �شهداء املقاومة.
وبالإ�ض ��افة �إىل هذا الهدف فقد �أعلنت �إ�س ��رائيل يومه ��ا حربها هذه لتدمري
"حزب اهلل" والق�ضاء على املقاومة اللبنانية ،فماذا جرى وماذا ح�صدت؟
اجل ��واب ج ��اء على ل�س ��ان الإ�س ��رائيليني بع ��د حرب ال� �ـ  33يوم� � ًا ويف تقرير
"فينوغراد" ال�شهري الذي اعرتف بعدم مت ّكن �إ�سرائيل من حتقيق هدفها �إن

جلهة حترير اجلنود الأ�سرى �أم جلهة تدمري حزب اهلل وبنيته الع�سكرية.
ويف ه ��ذه احل ��رب الت ��ي ا�س ��تخدم فيه ��ا الإ�س ��رائيليون كل �آلتهم الع�س ��كرية
م�س ��تعينني بج�س ��ر جوي �أمريك ��ي بقي مي ّده ��م طيلة وبعد احلرب بال�س�ل�اح
والذخ�ي�رة ،مت ّكن ��ت املقاوم ��ة اللبنانية مب� ��ؤازرة اجلي� ��ش اللبناين وال�ش ��عب

دبابة ميركافا إسرائيلية مدمرة
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جت�س ��دت بكثري م ��ن الوقائع واملواقف
اللبن ��اين ويف ظل الوحدة الوطنية التي ّ
من ال�ص ��مود والن�ص ��ر ،وانه ��زم �أكرب جي�ش يف املنطقة م�ض ��يف ًا �إىل �س ��ج ّله
هزمي ��ة مدوية جديدة بع ��د الهزمية الأوىل التي حلقت ب ��ه على يد املقاومني
اللبنانيني يف حرب التحرير العام .2000
و�إذا كان اجلي� ��ش الإ�س ��رائيلي ال ��ذي قيل عنه �أنه "ال يقهر" ،قد ا�س ��تطاع �أن
يلح ��ق هزائم قتالية باجليو�ش العربية من خالل حروبه ال�س ��ريعة واخلاطفة
التي �ش ّنها يف �أعوام  67و  73وغريها ف�إنه واجه لأول مرة وعلى مدى  33يوم ًا
مقاومة مل يعهدها من قبل ،وتع ّلم در�س� � ًا قا�س ��ي ًا �شهد له قادة العدو واملجتمع
الدويل.
حت ��ى الآن مل ي�س ��تطع ح ��كام �إ�س ��رائيل �أن يخرج ��وا من تلك ال�ص ��دمة التي
�أ�صابتهم يف هذه احلرب ،وبد ًال من �أن يق�ضوا على املقاومة يف لبنان ويندفعوا
يف حربه ��م �إىل النهاية ف�إنهم عجزوا عن البقاء يف ب�ض ��عة الكيلومرتات التي
دخلته ��ا قواتهم يف جن ��وب لبن ��ان ،و�أرادوا بعد يومني من حربه ��م الربية �أن
ين�سحبوا لكنهم وقعوا �أ�سرى لعن�صرين �أ�سا�سني:
تغطي ��ة هزميته ��م وحماولة حتقيق جناح رمزي يف �إح ��دى القرى �أو املناطق،
وطل ��ب �إدارة بو�ش الأمريكية ال�س ��ابقة البقاء واال�س ��تمرار يف املعركة مراهنة

على تراجع قوة املقاومة وانهيارها.
ويف تل ��ك الف�ت�رة مل يتم ّك ��ن اجلي� ��ش الإ�س ��رائيلي م ��ن حتقي ��ق �أي جناح بل
ح�ص ��د نتيجة معاك�س ��ة ،حيث حت� � ّول املقاومون يف الق ��رى واملواقع احلدودية
�إىل �ص ��يادين للدبابات واملالالت الإ�س ��رائيلية ،و�أ�س ��قطوا عدد ًا من طائراته
العامودي ��ة واال�س ��تطالعية ،و�أوقعوا يف �ص ��فوفه خ�س ��ائر فادح ��ة يف الأرواح
والإ�صابات.
ربية
يف بداي ��ة حرب متوز �ص� � ّرح القادة ال�ص ��هاينة بع ��د �أن ب ��د�أوا حربهم ال ّ
�أنه ��م ين ��وون تدم�ي�ر البنية الع�س ��كرية حل ��زب اهلل ودحره ع ��ن اجلنوب ،ثم
تراجع ��وا بالق ��ول �أنهم يريدون �إبعاده �إىل �ش ��مايل الليط ��اين ،وتراجعوا مرة
�أخ ��رى ليقولوا �أنهم يريدون تنظيف �ش ��ريط وبعمق  20كيلومرتا ،ثم بع�ش ��رة
كيلوم�ت�رات ،لكنهم مل يتمكنوا من التوغل �س ��وى ب�ض ��عة كيلومرتات يف بع�ض
املناط ��ق ،وكان جنودهم يخو�ض ��ون قتا ًال مرير ًا يف مناط ��ق �أخرى يف عمق ال
يزيد عن الكيلومرت الواحد.
ويف العمق ا�س ��تخدم اجلي�ش الإ�سرائيلي كل �سالحه اجلوي والبحري للق�ضاء
عل ��ى "ح ��زب اهلل" وبنية املقاوم ��ة يف ال�ض ��احية اجلنوبية ود ّم ��ر فيها �آالف
املباين والوحدات ال�س ��كنية ،لكنه مل ي�س ��تطع ا�س ��تهداف القيادات ال�سيا�سية
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صور املدمرة اإلسرائيلية ساعر

صور غرق املدمرة االسرائيلية

ميركافا الجيل الرابع مدمرة

صياد امليركافا بامتياز

والع�سكرية للحزب:
لقد �أدّى �ص ��مود املقاومني واجلي�ش اللبناين وال�ش ��عب اللبناين يف حرب متوز
�إىل �إح ��داث زل ��زال كبري داخ ��ل الكيان الإ�س ��رائيلي اعرتف به ق ��ادة العدو،
وتعر�ض ��ت لأول مرة مناطق ومدن العمق الإ�س ��رائيلي ل�صواريخ املقاومة التي
بقيت تت�ساقط بكثافة فاج�أت الإ�سرائيليني حتى اليوم الأخري من احلرب قبل

تنفيذ القرار  1701واتفاق "وقف العمليات الع�سكرية".
ولأول م ��رة يف ه ��ذه احل ��رب الإ�س ��رائيلية – العربي ��ة يعرتف العدو بعن�ص ��ر
املفاج� ��أة التي �أ�ص ��يب به ��ا ج ّراء ق ��وة و�شرا�س ��ة املقاومة ،مع العل ��م �أن هذه
املقاوم ��ة ا�س ��تطاعت �أن تدمر �إحدى بوارج ��ه يف عمق البح ��ر ّ
وتعطل فعالية
ال�سالح البحري الذي كانت �إ�سرائيل تعتمد عليه بالدرجة الثانية بعد ال�سالح
اجلوي.
�أم ��ا يف ال�سيا�س ��ة فق ��د �أدّت ح ��رب مت ��وز �إىل انهي ��ار حزب "كادمي ��ا" الذي
خ�س ��ر ال�س ��لطة الحق ًا ،و�أقيل وا�س ��تقال عدد من قادة �إ�س ��رائيل ال�سيا�س ��يني
والع�س ��كريني ،و�أ�ص ��يب املجتمع الإ�س ��رائيلي بحالة �إحباط عملت ال�س ��لطات
الإ�س ��رائيلية ال�سيا�س ��ية والع�س ��كرية الحق ًا عل ��ى حماولة معاجلتها بو�س ��ائل
وتداب�ي�ر خمتلفة منها املناورة ال�ض ��خمة التي نفذتها م�ؤخ ��ر ًا لرفع معنويات
الإ�سرائيليني.
لقد �ش� � ّكلت حرب متوز باعرتاف الأو�س ��اط الإ�س ��رائيلية واملراقبني الدوليني
هزمية �سيا�سية وع�سكرية لإ�سرائيل ،عدا عن اخل�سائر الب�شرية واملادية التي
حلقت بها وطاولت املدن وامل�ستوطنات واملرافق الكربى يف �إ�سرائيل.
�أرادت �إ�سرائيل يف هذه احلرب التعوي�ض عن الهزمية التي حلقت بها يف يوم
التحرير عام  2000حيث خرج اجلي�ش الإ�سرائيلي من جنوب لبنان وبطريقة
مذ ّلة ،فوقعت يف هزمية ثانية �أ�شد ق�ساوة ومرارة ،و�سقطت يف امتحان حرب
ال� �ـ  33يوم ًا ،ما زالت ت�س ��عى حتى الي ��وم للخروج من روا�س ��ب هذه الهزمية،
وبعد ثالث �س ��نوات عن هذه احلرب يكفي الإ�ش ��ارة �إىل ت�صريحات القيادات
الع�سكرية والإ�س ��رائيلية و�إىل ما قاله وزير الدفاع الإ�سرائيلي ال�سابق �شا�ؤول
موفاز "�أن �إ�سرائيل حققت قدرة ردع حمدودة �أمام حزب اهلل ،وكان بالإمكان
حتقيق �إجنازات �أكرب".
و�أ�ض ��اف "�أن لدى حزب اهلل �ص ��واريخ �أكرث بكثري من تلك التي كانت بحوزته
قبل حرب متوز" .وي�شاركه رئي�س هيئة �أركان املنطقة ال�شمالية اجلرنال �آلون
فريدم ��ان يف ه ��ذا املجال القول� " :إن حزب اهلل يقوم بعملية ت�س� � ّلح وا�س ��عة
النطاق ويجمع كمية �أكرب من ال�سالح الذي كان بحوزته".
وكم ��ا اعرتف يف ال�س ��ابق يعرتف ق ��ادة العدو بالإعداد للح ��رب وعلى �أنها مل
تك ��ن نتيجة لأ�س ��ر حزب اهلل لثالثة م ��ن اجلنود الإ�س ��رائيليني .ويقول رئي�س
الأركان الإ�س ��رائيلي ال�سابق اجلرنال دان حالوت�س ،الذي �أطاحت احلرب به،
"�أن العملية الع�سكرية مل تكن وليدة عملية �أ�سر اجلنود الثالثة ،بل خطط لها

ارتكاز ًا على معطيات �أمنية م�سبقة".
�أما نائب رئي�س الأركان ال�سابق اللواء مو�شي كابلين�سكر فيعرتف �أن احلكومة
واجلي�ش الإ�سرائيلي "ارتكبا اخفاقات كثرية" يف تلك احلرب.
مل تقت�ص ��ر نتائج حرب متوز على لبنان و�إ�س ��رائيل ،بل �أدّت هذه النتائج �إىل
�إ�ض ��افة عن�ص ��ر �أ�سا�س ��ي ومهم من عنا�ص ��ر تداعي م�شروع "ال�ش ��رق �أو�سط
اجلدي ��د" الذي �س ��عى الرئي�س الأمريكي ال�س ��ابق بو�ش و�إدارت ��ه �إىل �إقامته،
وكان ��ت من الأ�س ��باب الت ��ي �أدّت �إىل خ�س ��ارة املحافظني اجل ��دد يف الواليات
املتحدة.
ويقول رئي�س املكتب التنفيذي حلزب اهلل ال�سيد ها�شم �صفي الدين �أن املقاومة
مل ت�ش� � ّكل يف هذه احلرب توازن الرعب مع العدد فح�س ��ب ،بل ا�س ��تطاعت �أن
ت�س ��قط �أهدافه والأهداف الأخرى التي كانت ت�س ��عى �إليه ��ا الواليات املتحدة

الأمريكية و�إ�سرائيل يف حربها �ضد املقاومة وال�شعب اللبناين.
ويف هذه الذكرى يقول الرئي�س نبيه بري �أن قوة لبنان قي حرب متوز كانت يف
متا�سك عنا�صر جبهته الداخلية ووحدته الوطنية وال�سيا�سية.
وي�ؤك ��د "�أن املقاوم ��ة كانت وال تزال متثل �ض ��رورة وحاج ��ة لبنانية طاملا بقي
االحتالل الإ�س ��رائيلي والتهديدات الإ�س ��رائيلية باللجوء �إىل القوة وا�ستخدام
القوة".
ح ��رب متوز بعد � 3س ��نوات ت�ؤك ��د الوقائع والتط ��ورات �أنها قلب ��ت املعادالت،
وبرهن ��ت �أن لبنان مل يع ��د نزهة للجي�ش الإ�س ��رائيلي ،و�أن هذا اجلي�ش الذي
قيل يف املا�ض ��ي �أنه ال ُيقهر قد ذاق مرارة الهزمية بكل معانيها ،وهو اليوم ال
يزال يعاين منها وال ي�ستطيع اخلروج من نتائجها.
م .ب.

خ�سائر ب�شرية ومادية كبرية للعدو

اخل�سائر اللبنانية يف حرب متوز

• مت ّكنت املقاومة من �إطالق �آالف ال�صواريخ املتو�سطة
والقريب���ة امل���دى عل���ى املواق���ع الع�سكري���ة واحليوي���ة يف
�إ�سرائي���ل ،وطاول���ت ال�صواري���خ مواقع يف عم���ق يزيد على
الأربعني كيلومرتاً.
• دم���رت املقاوم���ة ع�شرات الدباب���ات والآليات الع�سكرية
للعدو ،وعدد يف الطائرات املروحية واال�ستطالعية ،و�سقط
مئ���ات القتل���ى يف �صف���وف اجلي����ش الإ�سرائيل���ي بالإ�ضافة
�إىل �آالف اجلرحى بني ع�سكريني وم�ستوطنني.
• �أ�صاب���ت �صواري���خ املقاوم���ة ع�ش���رات الثكن���ات واملواق���ع
الع�سكري���ة ،وامل�صان���ع احليوي���ة ،و�شب���كات اجل�س���ور
والطرق.
• دم���رت املقاوم���ة بارج���ة حربي���ة وزورق���اً حربي���اً �آخ���ر
و�أ�صابت بارجة ثالثة.

 )1نفذت �إ�سرائيل  57جمزرة بحق املدنيني يف حرب متوز.
� )2شنّ الطريان احلربي الإ�سرائيلي �أكرث من �سبعة �آالف
غ���ارة جوي���ة ،ونف���ذت بوارج���ه  2500عملي���ة ق�ص���ف ،وبل���غ
جمموع القذائف التي �ألقيت على لبنان � 237ألف قذيفة.
 )3دم���رت �إ�سرائي���ل يف ح���رب مت���وز ب�ي�ن  70و 120ج�س���راً
وحوايل ثمانني ع ّبارة يف الطرق الفرعية.
� )4أدّت احل���رب �إىل ن���زوح ح���وايل ملي���ون ون�ص���ف امللي���ون
مدين بينهم � 250ألف انتقلوا �إىل �سوريا.
 )5دم���رت �إ�سرائي���ل ح���وايل  26000وح���دة �سكني���ة بينها 7
�آالف وحدة �سكنية يف ال�ضاحية اجلنوبية.
� )6سق���ط نتيج���ة هذه احل���رب � 1300شهيداً مدني���اً بينهم
ع���دد كب�ي�ر من الأطف���ال والن�س���اء و�أ�صيب م���ا ال يقل عن
 5000مدين.
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حوار

حوار

ثالث �سنوات على حرب متوز فماذا تعلمنا ؟

الوحدة والت�ضامن والتعاون �أ�سا�س االنت�صار
ثالث �سنوات م�ضت على حرب متوز ،مررنا فيها بالكثري ،وعانينا الأكرث يف �سعينا لإعادة البناء والإعمار ،ود ّعنا قوافل من ال�شهداء ،تركوا
يف كل بيت غ�صة ،وانت�صبت �أكتافنا وارتفعت �شفاهنا فخراً بت�ضحياتنا و�شهادتهم من �أجل الوطن ،وكم من �أ ٍم ال تزال حتمل يف القلب �آثار
ندوب لن تندمل وعيون مل يغب الدمع عنها لفقدان زوج �أو حبيب من �أبنائها وبناتها ،فما الذي علمتنا �إياه تلك احلرب.
ما الذي ميكن �أن نقوله لأحفادنا عندما ي�س�ألون عن جدوى تلك احلرب وتلك الت�ضحيات ؟
�أ�سئلة كثرية تطرح هذه الأيام ،وقد يجد البع�ض الإجابة عنها �سهلة ،فيما يرى البع�ض الآخر �أننا عانينا يف حروب �سابقة ومل نتعلم �شيئاً،
ولذا حملنا هذه الأ�سئلة �إىل ال�سادة العلماء و�إىل الأخوة املطارنة ،الذين هم على متا�س مبا�شر مع النا�س� ،س�ألنا فكانت هذه الإجابات :
�أبنائن���ا وتنّمي فيهم روح الوالء للوطن وتعزز
فيهم قيم الت�ضحية واال�ست�شهاد من �أجل كل
ذرة من ترابه.
�إن املطل���وب اليوم وبعد مرور ثالث �س���نوات
ون ّي���ف عل���ى ذل���ك الع���دوان �أن جنع���ل م���ن
الوح���دة الوطني���ة �أ�سا�س��� ًا لبن���اء امل�س���تقبل
امل�شرق والوطن �سعيد و�أن نحلم بغدٍ �آمن و�أن
نتعلم جميع ًا �أن ما حقق االنت�ص���ار هو وحدة
املقاومة واجلي�ش اللبناين البا�س���ل وال�ش���عب
احل��� ّر يف مواجهة قوى العدوان ال�ص���هيونية
التي ترت�ص���دنا لت�س���عى �إىل اخرتاق �ساحتنا
وتدمرينا من الداخل وهذا لن يح�ص���ل ب�إذن
اهلل.

مفتي �صيدا و�أق�ضيتها
مفتي �صيدا و�أق�ضيتها ال�شيخ �سليم �سو�سان
قال:
احل���رب بطبيعته���ا م�ؤملة �أي ًا كان���ت نتائجها،
وم���ا من ح���رب يف الع���امل �إال وحتمل احلزن
والأمل كم���ا الع���ز والفخار ،لكنن���ا تعلمنا من
ح���رب متوز الكثري ولعل �أهم ما تعلمناه منها
الوحدة الوطنية يف مواجهة العدو الإ�سرائيلي
فق���د �ش���عر كل مواط���ن لبناين ب����أن احلرب
مت�سه ب�شكل مبا�شر و�أن القذيفة ال تفرق بني
م�س���لم وم�س���يحي وال بني منطقة و�أخرى و�أن
ال�شهداء الذين ق�ضوا حتت �أنقا�ض منازلهم
كما ال�شهداء الذين ق�ضوا وهم يدافعون عن
تراب الوطن جميعهم �أبنائنا و�أخوتنا و�أهلنا
فالقذيفة ال تفرق بني مواطن ومواطن والعدو
ي�س���تهدف اجلمي���ع بنريانه و�آلته الع�س���كرية
املدمرة و�أن ال�ص���مود احلقيقي على اجلبهة
املواجهة مبا�ش���رة للعدو ال يختل���ف �أبد ًا عن
ال�ص���مود يف اخلط���وط اخللفي���ة للمواجه���ة
فف���ي كال املكانني البد من االعت�ص���ام بحبل
اهلل جميع ًا وع���دم التفرق والبد من �أن تكون
الوح���دة الوطني���ة يف مواجه���ة الع���دوان هي
الرابط الذي يجمع الكل ليكونوا �صف ًا واحد ًا
والإطار الذي تظهر فيه �ص���ورة الوطن ب�أبهة
طلة و�أجمل حلة.
�إن ال�شهادة يف �س���بيل الوطن م�صدر عزّ �إذا
كانت النتيجة انت�صار على �أقوى �آلة ع�سكرية
مدمرة عرفتها الب�ش���رية ،والت�ضحيات التي
قدم���ت يف مت���وز ينبغي �أن تك���ون منارة تنري
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املفتي سليم سوسان

الطري���ق �أمامنا لنعرف �أن العدو ي�س���تهدفنا
جميع��� ًا و�أن �أي من���ا ال ي�س���تطيع اال�س���تغناء
ع���ن الآخر مهما اختلفنا �سيا�س���ي ًا و�أي ًا كانت
مواقفنا جتاه ق�ضايانا الأخرى ومن �أي منظار
ننظ���ر �إىل تلك احلرب مب�س���بباتها ونتائجها
لأن هذا الكيان ال�ص���هيوين من���ذ قيامه فوق
�أر�ض���نا املغت�ص���بة يف فل�س���طني مار�س �شتّى
�أنواع العدوان و�أب�شع �أ�ساليب الدمار والتقتيل
والتهجري وهو يدرك �أن عليه ال�سعي لت�شتيت
�ص���فوفنا والعم���ل عل���ى تفرقتن���ا ودفعنا �إىل
التقات���ل فيما بيننا ليحقق االنت�ص���ار علينا،
وق���د كان التع���اون ال���ذي ظه���ر يف لبنان كله
ويف مدينة �صيدا بالذات من ال�صور امل�شّ رفة
الت���ي �س���تبقى يف ذاكرة الأجي���ال املقبلة من

ال�شيخ ماهر ح ّمود
وقال �إمام م�سجد القد�س ال�شيخ ماهر ح ّمود:
لق ��د كان ع ��دوان متوز� ،أو انت�ص ��ار مت ��وز الإلهي
(كما �س� � ّماه �سماحة �أمني املقاومة وقائدها الرائد
ال�س ��يد ح�سن ن�ص ��ر اهلل حفظه املوىل) ،لقد كان
هذا الن�ص ��ر الإلهي امل� ��ؤزر املبني حمطة فارقة يف
تاريخنا املعا�ص ��ر ،وم ��ن حيثما تطلعن ��ا �إليه ومن
�أي زاوية كان� ،س�ن�رى �أنه كان بل�سان �أ�صدقائنا �أو
�أعدائنا ،ويكفي قول ال�شاعر يف ذلك:
�شمائل قد �شهد العدو بف�ضلها
والف�ضل ما �شهدت به الأعداء
و�إن كان هناك من ال يرى هذا الن�ص ��ر و�أثره على
الأم ��ة ككل فهذا �ش� ��أنه فهو واحد م ��ن اثنني� ،إما
جاهل غ�شيت عيناه فلم ي�ستطع �أن يرى احلقائق،
و�إم ��ا حاقد يكاب ��ر ويعاند ويغالب قناعته ونف�س ��ه
كما فعل الك ّفار مع �س ��يدنا حممد �ص ��لى اهلل عليه

و�سلم ،بل كما فعل الكفار مع جميع الأنبياء قبله
فو�صفهم تعاىل بقوله:
( ِق ��د َنع َلم �إ َّن� � ُه َل َيحز َ
ُنك الذي َيقول ��ونَ َف�إ َّن ُهم ال
ُي َك ّذبو َن � َ�ك َو َل ِكنَ َ
جحدونَ )
�ات ا ِ
الظالمِ َني ِب�آ َي � ِ
هلل َي َ
الأنعام .33
فلي�س �إ�ص ��رار الكافر �أو اجلاح ��د �أو املعاند على
�أمر م ��ا يعني �أنه مقتنع بذلك ،ولكن له �أ�س ��بابه
التي يعرفها من يقر�أ بعينني وي�سمع ب�أذنني ويعقل
بقلب�ي�ن (كم ��ا تقول الع ��رب للواع ��ي والفاهم).
ولنح ��اول �أن نرى كيف انعك�س هذا الن�ص ��ر من
كافة املحاور.
�أو ًال:
عل ��ى ال�ص ��عيد ال�ش ��عبي والتعاط ��ف الكامل مع
املقاوم ��ة ف� ��إن كل هذه الرته ��ات مل تغري املوقف
ال�ش ��عبي وجاءت خطب ال�س ��يد ن�صر اهلل حفظه
امل ��وىل كاملاء ي ��روي العط�ش ��ان :حمط ��ات بارزة
تروي العطا�ش ��ى وتو�ض ��ح الر�ؤية وت�ش ��د العزم...
ويكفي بعد كل هذا التهويل الداخلي �أن جاء تقرير
فينوغ ��راد الإ�س ��رائيلي ليتجاه ��ل متام� � ًا خط ��ف
اجلندي�ي�ن و "انتهاك" اخلط الأزرق وما �إىل ذلك
و�أ ّكد عملي ًا ون�ص� � ًا ما قاله �س ��ماحة الأمني العام:
�إن هذا الع ��دوان كان قد ّ
خطط له وكان مقرر ًا �أن
ين ّف ��ذ يف اخلريف وعلى حني غ� � ّرة فجاءت عملية
خطف اجلنديني ثم العدوان لتق ّرب موعد املعركة
واملقاومة م�س ��تنفرة واعية ،لو ترك الأمر للتوقيت
الإ�سرائيلي لأخذت املقاومة على حني غرة.
ثانياً:
و�س ��ارت الأمور على عك�س وعود ال�ش ��يطان ..ف�إذا
الأ�سبوع ي�صبح �أ�س ��بوعني و�إذا الأ�سبوعان ي�صبح
ثالثة ،هكذا حتى و�صلنا �إىل  33يوم ًا من ال�صمود
والت�ص ��دي والبط ��والت ل ُيعل ��ن العدو الإ�س ��رائيلي
ومن خلفه الأمريكي عن عجزه عن اال�س ��تمرار يف
املعركة.
�أجمع املراقبون �أن كل احلروب الإ�س ��رائيلية كانت
تت ��م بالق ��رار الإ�س ��رائيلي بالتن�س ��يق م ��ع الإدارة
الأمريكية� ،أما ه ��ذه احلرب بالذات فكانت بقرار
�أمريك ��ي وتنفيذ �إ�س ��رائيلي ،عل ��ى الأقل من حيث
�إطالة �أمدها وا�س ��تمرارها كل ه ��ذا الوقت ،فلقد
كان وا�ضح ًا �أن الإ�سرائيلي رغب يف وقف العدوان
بعد �أ�س ��بوع من بدايته ولكن الأمريكي �ضغط عليه
وا�س ��تمر الع ��دوان طوال الأي ��ام املعروف ��ة ...كان
الأمريك ��ي يخ�ش ��ى على (�س ��معته) ب�ي�ن حلفائه،
ولكن ��ه مل ينقذه ��ا واحلم ��دهلل رب العاملني ،وكان
الن�ص ��ر للمقاومة ن�ص ��ر ًا على الإ�س ��رائيلي وعلى

الشيخ ماهر حمود

الأمريكي مع ًا ومن معهما بالت�أكيد.
ثالثاً:
يكف ��ي �أن نقر�أ اال�س ��م الإ�س ��رائيلي لهذه احلروب
حت ��ى نعل ��م �أهميتها بالن�س ��بة للكيان ال�ص ��هيوين
ه ��ي حرب لبن ��ان الثانية يعن ��ي �أن الإ�س ��رائيلي ال
يعت�ب�ر اجتي ��اح  1978وال عدوان ( 1993ت�ص ��فية
احل�س ��اب) وال (عناقيد الغ�ض ��ب يف  1996وال �أي
عملية �أخرى) ،ال يعترب �ش ��يئ ًا م ��ن كل ذلك ،على
�أهميت ��ه الق�ص ��وى ،ال يعتربوه ��ا حروب ًا ب ��ل لعلها
عملي ��ات حمدودة ومع ��ارك "جانبي ��ة"� ،إنه يعترب
�إذن �أن اجتياح  1982ثم عدوان متوز – �آب 1996
هما احلربان اللتان خا�ضهما العدو الإ�سرائيلي يف
لبنان ،و�أن يقول العدو هذا بنف�س ��ه معنى ذلك �أنه
ّ
ح�ض ��ر لهذه احلروب و�س � ّ�خر لها ق ��واه كلها ولكنه
ف�ش ��ل ،معن ��ى ذلك �أن على املراق ��ب �أن يعي حجم
ه ��ذا االنت�ص ��ار باملق ��دار ال ��ذي ع ّول علي ��ه العدو
نف�سه ،فهل من مدكر؟
طبع� � ًا ...م ��ن امل�ؤك ��د – واهلل �أعل ��م – �أن ه ��ذه
احلرب "الثانية" �سم ّيت كذلك �إ�سرائيلي ًا لأنه كان
خمطط� � ًا لها �أن تق�س ��م اجلنوب من حمور الطيبة
وادي احلج�ي�ر لتحا�ص ��ر املقاومة ويتم ت�ص ��فيتها
ربي
ب�شكل كامل .ومن الوا�ضح �إذن �أن االنت�صار ال ّ
على الع ��دوان يف وادي احلج�ي�ر كان �أمر ًا عظيم ًا
جد ًا لأنه ق�ض ��ى على الهدف الإ�سرائيلي الرئي�سي
وعلى ما يبدو...
وهنا ال بد من �إ�ش ��ارة �إىل ال�شعار الدائم للمقاومة
امل�أخوذ من القر�آن الكرمي:
اللهَ
( َ ...وم ��ا َر َمي ��تَ �إِذ َر َمي ��تَ َو َل ِك ��نَ َر َم ��ى)...

الأنفال 17
لقد ق� �دّر اهلل للمقاوم�ي�ن الأبطال �أن يح�ص ��لوا
على هذا ال�سالح الب�س ��يط (�صاروخ الكورنيت)
وق ��اذف  ...27عل ��ى ما يقول ��ون ،هذا ال�س�ل�اح
الذي ال يخطئ تقريب ًا والذي مل يح�سب له العدو
�أي ح�س ��اب فكان ما كان من جم ��زرة الدبابات،
وكانت �ض ��ربة قا�سمة للعدوان ول�سنا بحاجة �إىل
�أن ندخ ��ل بجدل حول عدد الدبابات التي دمرت
يف يوم واحد ،فلقد مت �سحبها كلها ...ولكن امل�ؤكد
�أن ه ��ذه املعركة ق�ض ��ت على �أي �أمل �إ�س ��رائيلي
يف التق ��دم الع�س ��كري ب ��الآالت واجلحافل ،فيما
كان املقاوم ��ون الأبطال يف م ��ارون الرا�س وبنت
جبي ��ل يقومون بواجبهم الكامل يف �ص ��د امل�ش ��اة
الإ�سرائيليني ،وكان �صمود ًا رائع ًا رباني ًا مالئكي ًا
حي ��ث �ش ��هد عدد م ��ن جنود الع ��دو ب�أنه ��م ر�أوا
فر�سان ًا بي�ض ًا على جياد بي�ضاء يقاتلون بال�سيوف
مع املقاومني ولي�س ذلك على اهلل بعزيز.
لع ّل بع�ض ��نا مل ينتب ��ه �إىل �أهمية �أن ي�س ��مي العدو
عدوان متوز ،حرب لبنان الثانية ،فلننتبه لذلك.
رابعاً:
بر�أينا املتوا�ضع �أن ن�صر متوز مل يكتمل �إال بانت�صار
املقاومة يف فل�س ��طني يف نهاية العام  2008وبداية
 2009ح ��رب  2يوم� � ًا ...هذا الن�ص ��ر امل�ؤزر املبني
الذي يكمل انت�ص ��ار لبن ��ان ويعطيه البعد املطلوب
عقيدي ًا و�سيا�سي ًا وا�سرتاتيجي ًا.

النائب الأ�سقفي العام
املون�سني����ور اليا�س الأ�سمر النائب الأ�سقفي
العام للطائفة املارونية قال :
ثم���ة �أم���ور �أ�سا�س���ية ك�ش���ف عنه���ا الع���دوان
ال�ص���هيوين عل���ى لبن���ان ع���ام  2006ويف
�أ�سا�س���ياتها �أن العدو ي�ستهدفنا جميع ًا �شعب ًا
وجي�ش��� ًا ومقاوم ًة و�أن املواجهة ال�صحيحة ال
تكون �إال بالوحدة يف مواجهته �ش���عب ًا وجي�ش��� ًا
ومقاومة ،و�أن مواجهتن���ا لذلك العدوان مع ًا
وقناعتنا ب�أن منّا ال ي�س���تطيع اال�س���تغناء عن
الآخ���ر وان ك ًّ
ال منا ي ّكم���ل دور الآخر يف تلك
املواجه���ة ه���و م���ا � ّأمن لن���ا حتقيق الن�ص���ر،
فالعدو ال�ص���هيوين �ش���مل بعدوانه كل لبنان
جنوب��� ًا وبقاع ًا و�ش���ما ًال وه���و �إن ف ّوت يف هذا
الع���دوان �ض���رب بع����ض املناط���ق ف�إمنا فعل
ذل���ك خلوفه من الرد الذي ُوعِ د به ب�أن يكون
بحج���م ذلك العدوان �إن ح�ص���ل ،فالقذائف
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حوار
و�آخر فالكل عنده �س���واء ,مل تختلف يف ذلك
حرب متوز عن غزو لبنان عام  1982وال عن
كل اخلروب الأخرى التي خا�ضها �ضد لبنان
من���ذ جمزرة ح���وال ع���ام  1948وحتى حرب
متوز .2006
ق���د علمتن���ا ح���رب مت���وز �أن وح���دة اجلي�ش
وال�ش���عب واملقاومة هي الأ�س���ا�س لتحقيق �أي
انت�صار و�أن هذا العدو لن يتوقف عن عدوانه
قائم بالأ�سا�س على روح العدوان والقتل
لأنه ٌ
والتدم�ي�ر والتهج�ي�ر ال يختل���ف يف ذلك �أي
�س���فاح من قادتهم عن الآخر و�أن هذا العدو
ال يفهم �إال بلغة ال�س�ل�اح الذي يقارع ال�سالح
وال �صمود �أمامه �إال بالوحدة الوطنية بني كل
اللبنانيني واال�س���تعداد للت�ض���حية وال�شهادة
ل���دى اجلمي���ع والتع���اون الكام���ل ب�ي�ن كل
م�ؤ�س�س���ات املجتمع املدنية منها والع�س���كرية
يف �ص���د ه���ذا العدوان وا�س���تيعاب �ض���رباته
بالتعاون الكامل بيننا جميع ًا.
�إن علين���ا الي���وم �أن نك���ون قلب ًا واح���د ًا ويد ًا
واحدة و�ص���ف ًا واح���د ًا يف مواجهة �أي عدوانٍ
مرتقب  ,ونحن ال ننتظ���ر من هذا العدو �أن
ينحو باجتاه ال�س�ل�ام لأن نظامه وم�ش���روعه
قائ���م بالأ�ص���ل عل���ى الع���دوان واغت�ص���اب
ٌ
الأر����ض العربية وهو �س���يذال ب����إذن اهلل كل
م���ا حاول تك���رار عدوان���ه لأن �ش���عبنا �أقوى
ووحدتنا �صارت �أ�ش���د متا�سك ًا وقدرتنا على
ال�ص���مود �صارت �أ�ص���لب فال�ض���ربة التي ال
تك�س���ر ظهرن���ا �س���تجعلنا �أكرث ق���وة وهم ال
يق���ر�أون التاريخ ولو قر�أوه فه���م ال يفهمونه
لأن �أحقاده���م �أعمت ب�ص���ائرهم والن�ص���ر
للبنان �أبد ًا.

األسقف األسمر

القاضي محمد دالي بلطة

املطران جورج كويتر

التي هلّت على لبنان كاملطر م�ستهدفة �شعبه
و�أر�ض���ه وج�س���وره وقطع �س���بل التوا�صل بني
اللبنانيني ا�س���تهدفت الكل بدون ا�ستثناء وال
رحمة مواطنني ومقاومني جي�ش ًا ومدنيني وما
ال يت�صوره ذلك العدو هو �أننا كنا جميع ًا قلب ًا

واحد ًا منا من قاتله بالر�ص���ا�ص وال�صواريخ
ومنا من �ص���مد وفتح بيوت���ه للمهجرين ومنا
م���ن ن�ش���ط يف م�ؤ�س�س���ات املجتم���ع امل���دين
منطلق��� ًا م���ن �ض���رورة التع���اون يف امللم���ات
فكانت كل املناطق يد ًا واحد ًة متعاون ًة وظهر

الت�ض���امن بني الكل ب�أرقى م���ا يكون التعاون
والت�ض���امن والوحدة الوطنية ،ورغم ق�س���اوة
العدوان وا�س���تهدافه للجميع مل يتخلف �أحد
عن دوره �شعب ًا وجي�ش ًا ومقاومة.
�إن درو�س حرب متوز �أكرب من �أن نتحدث عنها
بهذه العجال���ة ولكن الأهم فيه���ا هو الوحدة
الوطنية والوالء للوطن واال�ستعداد للت�ضحية
وال�ش���هادة دفاع ًا عنه ونح���ن كلبنانيني نعتّز
ب�أن لبنان �سيفخر بنا وبالأدوار التي قمنا بها
مع ًا وبارتقائنا فوق كل خالفاتنا وتفا�ص���يلها
ال�صغرية مل�ص���لحة ال�ص���مود بوجه العدوان
والرتاح���م فيما بيننا فكل �ش���هيد ق�ض���ى هو
دمر �س���نعيد �إعماره
�ش���هيد لبنان وكل حجرٍ ّ
ودمر قام من جديد وليتنا
وكل ج�س���ر انقطع ّ
نكون كذلك مع ًا يف �أيام ال�سلم كما يف �أوقات
احلرب لأن تراب لبنان غالٍ علينا جميع ًا.

مطران �صيدا للروم الكاثوليك

القا�ض����ي ال�شي����خ حمم����د دايل بلط����ة مفتي
�صور قال:
علّمتن���ا كل احل���روب م���ع العدو ال�ص���هيوين
ب����أن هذا العدو ي�س���تهدف الكل بال ا�س���تثناء
و�إن م�شروعه واحد منذ قيام كيانه الغا�صب
فوق ار�ض فل�سطني وهو �إركاع �أمتنا والق�ضاء
عل���ى روح املقاوم���ة فينا والنيل م���ن وحدتنا
ومتا�س���كنا وت�ض���امننا وتعاوننا ب�شتى ال�سبل
فالقذيفة الت���ي يطلقها على �أر�ض���نا وبيوتنا
و�أطفالنا ون�سائنا و�شيوخنا ال تفّرق بني واحد

وق����ال مط����ران �صي����دا ال�ساب����ق لل����روم
الكاثوليك جورج كويرت:
�ص���يدا ال تختلف عن اجلنوب وال عن بقعة يف
لبن���ان يف مواجهتها حل���رب متوز  2006فقد
جمعت الكل الوحدة الوطني���ة والوالء للبنان
وروح التعاون والتكافل والت�ض���امن وامل�ساندة
ملواجه���ة الع���دوان وحترك���ت كل م�ؤ�س�س���ات
املجتمع املدين والقوى احلية فيها الحت�ض���ان
اجلرح���ى واملهجري���ن والعائ�ل�ات النازح���ة
�إليها.
وميكنني الق���ول �أن حرب متوز علمتنا �أهمية

مفتي �صور
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ه���ذا الت�ض���امن ال���ذي ظه���ر ب�ي�ن اجلي����ش
اللبن���اين البا�س���ل واملقاوم���ة وال�ش���عب يف
مواجه���ة العدوان و�أن ما قدم من ت�ض���حيات
�س���يبقى خال���د ًا لي����س يف نفو�س �أهل �ص���يدا
فح�س���ب بل يف نفو�س كل اللبنانيني و�س���يبقى
عالم���ة فارق���ة ودر�س��� ًا تتعلم من���ه كل الأمم
�أنه �إذا �أراد ال�ش���عب يوم ًا احلي���اة فال بد �أن
ي�ستجيب القدر ويف اعتقادي �أن درو�س حرب
متوز قد �س���جلت با�سم لبنان ب�أحرف النمور
يف كت���ب التاريخ الذي يحاكم هذا العدو على
عدوانه.

البطريركي
املدبر
ّ
املدبر البطريركي لطائفة الروم الكاثوليك
الأب �سليم غزال قال:

تعلمن���ا م���ن حرب مت���وز ما ميكن �أن ي�ش���كل
ذخرية للأجي���ال الآتية م���ن اللبنانيني حول
�أهمي���ة الوح���دة الوطني���ة وال���والء للوط���ن
والتعاون والت�ض���امن والتكافل بني كافة �أبناء
املجتم���ع اللبناين ب���كل �أطيافه وقت ال�ش���دة
وانفتاح الكل على بع�ضهم البع�ض ال�ستيعاب
�صدمة العدوان واالحتاد ملواجهته.
ويف اعتقادي �أن حرب متوز �ستد َر�س للأجيال
املقبل���ة ك�ص���ورةٍ م�ش���رقة ع���ن ت�ض���حيات
اللبناني�ي�ن بدمائهم و�أموالهم وم�ؤ�س�س���اتهم
وبيوته���م ليبقوا �أعز ًة كرام ًا فوق �أر�ض���هم ال
ّ
حمتل
يجلوهم عنها غا�صب وال يذلّهم فوقها
وهي درو�س ت�ش���كل فخر ًا له���م ولأبنائهم من
بعدهم وكانت �ص���يدا فيه���ا رمز ًا للعطاء من
�أجل الوطن.
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"�صيدا عرب التاريخ" تلتقي رئي�س "الغرفة" حممد لـمع:

لنبقي م�صلحة لبنان فوق اجلميع لتكون
هي املنطلق الأ�سا�سي لتوحيد كافة اللبنانيني

محمد ملع واألب الروحي الرئيس عسيران

ومع الرئيس صائب سالم

حوار� :سمار الرتك

هو من �أر�ض اجلنوب� ،أر�ض الأبطال واملقاومة .بد�أ حياته املهنية يف عمر مبكر ،فخا�ض جمال الإعالم يف الثالثة ع�شرة من عمره لينتقل فيما
بعد �إىل جمال املال والأعمال ليحقق ب�صمة را�سخة وعالمة بارزة يف جمال االقت�صاد .عاي�ش كبار ال�سيا�سيني ،ممن ّ
�سطروا تاريخ لبنان �أمثال
كل م���ن الرئي�س�ي�ن ع���ادل ع�سريان و�صائب �سالم ،وهو حت���ى اللحظة ما يزال ين�سج �أهم العالقات مع العدي���د من ال�سيا�سيني املخ�ضرمني من
خ�ل�ال كفاءت���ه العلمي���ة وعالقاته الطيبة مع الآخرين� .إنه نائب رئي�س غرفة التج���ارة وال�صناعة ورجل الأعمال حممد ملع الذي ما �إن تلتقيه
حتى ت�شعر ب�أنه الأخ وال�صديق ،ف�أنت �أمام رجل مميز بكل ما للكلمة من معنى ،فهو بالرغم من مهارته يف جمال االقت�صاد والأعمال �إال �أنه ما
ي���زال يتمت���ع بالأخ�ل�اق واملبادئ املرت ّفعة عن �أية م�صالح �شخ�صي���ة .ي�ؤمن بـ لبنان ،وي�أمل ب�أن تتكاتف جميع اجلهود لدعم هذا البلد ون�صرته،
كم���ا يتمن���ى ب����أن ت�ش���كل احلكومة العتيدة بالتعاون م���ع جمل�س النواب املنتخب نواة للم�ض���ي قدماً يف نه�ضة هذا البل���د�" .صيدا عرب التاريخ"،
التقته يف مكتبه ،فكان حواراً �صريحاً تذ ّكر خالله البدايات و�أبدى ر�أيه بالعديد من الق�ضايا متحدثاً بكل �إ�سهاب وحمبة فكان الآتي:
بطاقة هوية
• من هو حممد ملع؟
"�أنا من مواليد جرجوع ،قرية يف لبنان اجلنوبي
تق ��ع بني جزي ��ن والنبطية ،لكن �أوراق نفو�س ��ي يف
بريوت ،رقم �سجلي  -39ر�أ�س بريوت.
تزوجت يف عمر الثامنة ع�ش ��رة ،وق ��د رزقت ب�أول
ولد و�أنا يف التا�س ��عة ع�شرة من عمري ،واحلمدهلل
لدي � 4صبيان وبنت.
اليوم ّ
يف البداي ��ة ،ب ��د�أت العم ��ل يف جمال ال�ص ��حافة،
وكن ��ت يومها يف الثالثة ع�ش ��رة من عم ��ري ،كنت
�أدر�س و�أعمل يف نف�س الوقت ،بعدها �صرت �أدر�س
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يف الليل و�أعمل يف النهار.
وق ��د ا�س ��تمريت يف جمال ال�ص ��حافة من ��ذ العام
 ،1959لكنن ��ي قبل ذلك �أي م ��ا بني العام -1957
 1958كنت �أكتب يف جريدة "بريوت امل�ساء" :بريد
القارئ.
ويف العام � 1958ص ��درت جريدة "�صوت العروبة"
حينه ��ا كان ��ت �أح ��داث لبنان ق ��د ب ��د�أت يف العام
 ،1975فب ��د�أت العمل فيها ،ث ��م التحقت بجريدة
"احلياة" مع املرحوم حممد علي الرز الذي كان
�ص ��ديق ًا للمرحوم كامل مروة .بعدها تابعت العمل
يف جري ��دة "احلي ��اة" والتحق ��ت �أي�ض� � َا بجري ��دة
"الكفاح" ،فبد�أت بت�صحيح "الربوفات".

باخت�ص ��ار و�ص ��لت �إىل مرحل ��ة �أنني كن ��ت �أعمل
يف  8م�ؤ�س�س ��ات يومي� � ًا ،فكنت �أعط ��ي "املحرر" و
 ،l'orient le jourو 3وكاالت �إ�ض ��افة �إىل جريدة
"احلياة" وجريدة "الكفاح".

اخلطوة الأوىل
• كي���ف دخل���ت �إىل ع���امل االقت�ص���اد
والأعمال؟
"خالل العام  ،1969تعرفت على �شاب من �آل �أبو
جودة يعم ��ل يف الت�أمني ،وكنت من ��ذ البدايات لدي
ميول للتجارة ،لأنن ��ي �أحب العمل التجاري ال العمل
الوظيفي ،علم ًا ب�أن ال�ص ��حافة مل تكن بالن�س ��بة يل

عم ًال وظيفي ًا ،و�إال كنت اليوم موظف ًا يف بلدية بريوت
لأنن ��ي عام  1959وقبل دخويل �إىل "احلياة" ذهبت
مع �أ�صدقاء �إىل املحافظ نقوال رزق اهلل على �أ�سا�س
�أنني توظفت يف البلدية ،وال �سيما �أنه مل يكن هناك
من مباراة كما يح�صل اليوم ،لكنني عدت ورف�ضت
الوظيفة والتحقت بجريدة "احلياة".

الذي ��ن يعملون يف جم ��ال العقارات فعملنا �س ��وي ًا
لغاية العام  1980حيث ا�شرتينا عقار ًا يف منطقة
مار اليا�س و�أن�ش�أنا بناية.
وهكذا ت�س ��تطيعني القول �أنن ��ي انتقلت �إىل العمل
العقاري لغاي ��ة اليوم ،وحالي� � ًا �أوالدي يكملون ما
بد�أته".

ملع والصديق الرئيس نبيه بري

وهكذا يف العام ّ � 1970أ�س�سنا �شركة للت�أمني ،ومن
خالل عالقاتي يف جمال ال�ص ��حافة ا�ستطعت �أن
�أحظ ��ى مبجموعة كبرية م ��ن الزبائن �س ��واء من
امل�ؤ�س�سات� ،صندوق ال�ضمان ،وزارة الدفاع ،وزارة
الداخلية ويومها كان الرئي�س �صائب �سالم وزير ًا
للداخلية فا�س ��تطعت من خالله �أي�ض� � ًا �أن �أحظى
�أي�ض� � ًا بكاف ��ة امل�ؤ�س�س ��ات التي هي حتت �إ�ش ��رافه
كجمعية املقا�ص ��د وغريها .ب�ص ��راحة كانت لدي
�أكرب جمموعة من امل�ؤمنني.
وكما تعلمني مبا �أن كل م�ش ��روع يحتاج لر�أ�س ��مال
لذلك ق�ص ��دت يومه ��ا علي اجلم ��ال وطلبت منه
�أن يكفلني يف امل�ص ��رف الباك�ستاين الذي كان هو
ع�ضو ًا يف جمل�س �إدارته ،فقال يل يومها �س�أر�سلك
�إىل املدير وا�سمه �شارل دبا�س ،وعلى كفالتي.
وهكذا ذهبت �إىل �ش ��ارل دبا� ��س و�أخذت القر�ض
(اخلم�س ��ة �آالف لرية) وكنت �أ�س ّدد كل �شهر مبلغ
نو�س ��ع عملنا
 200ل�ي�رة لبناني ��ة ،فا�س ��تطعنا �أن ّ
يف �ش ��ركة الت�أم�ي�ن �أك�ث�ر ،وا�س ��تمريت �إىل العام
 1975عل ��ى ه ��ذا النح ��و �أي يف عمل ��ي الإعالمي
ويف �شركة الت�أمني خ�صو�ص ًا و�أن ال�صحافة كانت
ت�ؤم ��ن يل العالق ��ات �س ��واء م ��ع �سيا�س ��يني �أو مع
اقت�صاديني...
وخ�ل�ال الع ��ام  1975توقف ��ت جري ��دة "احلياة"
ب�سبب الأحداث ،والتقيت خاللها بع�ض الأ�صدقاء

عندها طل ��ب مني الرئي� ��س عدن ��ان �أن �أكون معه
يف "الغرفة" كم�ست�ش ��ار وا�س ��تمريت للعام ،1992
وذل ��ك من خالل �ص ��داقتي معه .ومب ��ا �أن �أعماله
كث�ي�رة يف اخل ��ارج ،فكنت �أتابع �أعم ��ال "الغرفة"
على م�س�ؤوليتي.
خ�ل�ال الع ��ام  ،1992ول ��دى ت� �وليّ الرئي� ��س رفي ��ق

ملع يتوسط كل من عدنان القصار وغازي قريطم

اللقاء الأول مع الق�صار
• كي���ف التقي���ت برئي����س غرف���ة التج���ارة
وال�صناعة عدنان ق�صار للمرة الأوىل؟
 " تعرف ��ت عل ��ى الرئي� ��س عدنا ق�ص ��ار يف العام ،1967يومها كان �أمين ًا عام ًا جلمعية جتار بريوت
ون�ش� ��أت �صداقة كبرية بيننا .يف العام  1970رغب
ب�أن يرت�ش ��ح لرئا�س ��ة "الغرفة" ،فكنت �إىل جانبه
وحينه ��ا كان هناك الئحتني :الئحة التجار والئحة
ال�ص ��ناعيني ،ويومها �أتى التجار م ��ن منطلق قوة
�أكرب ب�س ��بب املر�س ��وم رقم  1943ال ��ذي زادوا من
خالله ال�ض ��رائب واعتربوه يومها مر�س ��وم اليا�س
�س ��ابا ،ف�أ�ض ��رب التج ��ار و�أقفل ��ت ب�ي�روت ،ف�أخذ
التجار �ش ��عبية ،علم ًا �أن التاجر ق ّلما ي�أخذ �شعبية.
يومه ��ا ّ
تر�ش ��ح الرئي� ��س عدن ��ان بالئح ��ة التج ��ار
ومع ��ه فكت ��ور ق�ص�ي�ر فواكبته بتلك الف�ت�رة وكنت
امل�س� ��ؤول عن حملته الإعالمية ،وف ��ازت الالئحة،

مل يعد باستطاعتنا أن
نركز االقتصاد داخل
بريوت بل علينا أن
نتجه إىل املناطق

احلريري رحمه اهلل من�صب الوزارة� ،أردت �أن �أكون
ع�ضو جمل�س �إدارة يف "الغرفة" فخ�ضتُ الإنتخابات
وفزت مبن�ص ��ب ع�ض ��و جمل� ��س الإدارة وا�س ��تمريت
لغاية العام  1996حيث �أ�ص ��بحت نائب رئي�س غرفة
التجارة وكان ما يزال الرئي�س عدنان رئي�س� � ًا للغرفة
فبقي ��ت مع ��ه لغاي ��ة ال� �ـ � ،2006إىل �أن �أت ��ى املجل�س
ثلثي
اجلدي ��د الذي كان له الدور الكبري يف �إي�ص ��ال ّ
العنا�ص ��ر القدمي ��ة ،وبقي ��ت نائب ًا للرئي� ��س وال زلت
حتى اللحظة .الآن هناك انتخابات يف �آخر ال�س ��نة،
ونحن باالنتظار ونر�ضى بكل ما يختاره اهلل".

الأ�صدقاء املقربون
• من هم �أكرث الأ�صدقاء – ال�سيا�سيني
املقربني �إليك؟
" احلمدهلل �أنني �أحظى بعالقات جيدة مع كافة
امل�س� ��ؤولني خ�صو�ص� � ًا و�أنني مل �أنتمي لتيار معينّ .
وال�ص ��ديق الأك�ب�ر ال ��ذي �أعت�ب�ره الأب والأخ ه ��و
الرئي� ��س عادل ع�س�ي�ران رحمه اهلل الذي م�ش ��يت
على خطه ونهجه منذ احلادية ع�ش ��رة من عمري
لأن ��ه رج ��ل يتم ّت ��ع بتفكري عمي ��ق ولآخر ي ��وم من
عمره ،بقي فكره هو نف�س ��ه ،وقد رافقته يف العديد
م ��ن اجلوالت �إىل اخلارج .كذلك املرحوم الرئي�س
�صائب �سالم ،و�أنا لغاية اللحظة على عالقة جيدة
م ��ع �أوالده متام وعمر وفي�ص ��ل رحمه اهلل .كنت
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الرئيس ميشال سليمان وملع

�أعت�ب�ر نف�س ��ي واحد ًا منه ��م وم ��ن كان يفقدين
يلقاين لدى �آل �سالم.
وحالي ًا ،طبع ًا هن ��اك دولة الرئي�س نبيه بري الذي
له الف�ضل الأكرب يف بقائي يف "الغرفة" لغاية اليوم
و�أنا على تن�سيق دائم معه .كذلك كنت على عالقة
جيدة مع الرئي�س رفيق احلريري رحمه اهلل.

جتربتك والق�صار
• كي���ف تق ّي���م لن���ا جتربتك م���ع الرئي�س
عدنا الق�صار؟
"�أن ��ا �أعت�ب�ر عدنان الق�ص ��ار مبثاب ��ة "اجلامعة"
وال �س ��يما من خ�ل�ال العالقات التي ميلكه ��ا .و�أنت
تعرف�ي�ن قيمته لدى �س ��فرك مع ��ه �إىل اخلارج ،فهو
يتمت ��ع بعالق ��ات غربي ��ة ،فلي�س هناك من م�س� ��ؤول
�أجنبي �أو عربي �إال ويعرفه .و�أذكر مرة �أننا كنا نزور
الرئي�س بري فبادر الق�صار بقوله" :كنت يف منطقة
تبعد عن �أو�س�ت�راليا �ست �س ��اعات بالطائرة ،وكنت
�أجل�س يف �أحد املقاهي ،ف�أتى �أحدهم و�س� ��ألني �أنت
من �أي بلد؟ فقلت له (الرئي�س بري) �أنا من لبنان،
فقال يل يعني �أنك من بلد عدنان الق�صار".
حظي ب�أكرب مركز اقت�صادي
وال ن�ستطيع �أن نن�سى �أنه ّ
عاملي :من�ص ��ب رئي�س غرفة التج ��ارة الدولية وهذه
ه ��ي املرة الأوىل الت ��ي يتوىل بها �إن�س ��ان عربي هذا
املرك ��ز ،ورغم �س ��نه فهو ما يزال يتمت ��ع بديناميكية
وفكر ال مثيل لهما" ،اهلل يطول بعمره".
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ابتسامات وضحكات مع الرئيس الحريري

الهجرة
• هل فكرت يوماً بالهجرة؟
"مل �أفك ��ر يوم� � ًا بالهج ��رة� ،إال �أن �أوالدي �أخ ��ذوا
جن�س ��يات �أخ ��رى .وخ�ل�ال الع ��ام  1989غادرنا �إىل
"باري� ��س" ب�س ��بب الأح ��داث على �أ�س ��ا�س �أ�س ��بوع،
فامتدت امل�س� ��ألة �إىل �ستة �أ�ش ��هر .وكنا نتنقل ما بني
�أمريكا حيث يتابع �أوالدي الدرا�سة ونعود �إىل فرن�سا،
وق ��د طل ��ب �إبن ��ي ف ��ادي يومه ��ا �أن ي�أخذ اجلن�س ��ية
الكندي ��ة ،وبالرغ ��م من �أنن ��ي كنت �أذه ��ب معه �إىل
ال�س ��فارة �إال �أنن ��ي مل �أفك ��ر يوم ًا بذلك ،رمبا �أ�ش ��عر
الي ��وم بالندم ال لأنني �أحمل اجلن�س ��ية اللبنانية ف�أنا
�أعت ��ز بها وفخ ��ور ب�أنن ��ي لبناين ،ولك ��ن رمبا يف ظل
هذه الظروف التي نعي�شها ،لو �أخذت اجلن�سية كانت
امل�س�ألة �ستكون �أف�ضل".
الو�ضع االقت�صادي اللبناين
• كي���ف تق ّي���م الو�ض���ع االقت�ص���ادي يف
لبنان؟

نتمنى من احلكومة
العتيدة بلورة
اخلطة اإلمنائية

"يف ظل الظروف التي م ّر بها لبنان ،لو �أي بلد �آخر
عان ��ى ما عانيناه لكان اقت�ص ��اده اليوم على �ش ��فري
االنهيار �أو كان انته ��ى متام ًا� .إال �أن مرونة اللبناين
و�ص�ب�ره و�إميانه ببلده ومب�س ��تقبل بلده ا�س ��تطاع �أن
يدعم اقت�ص ��اده وي�س�ي�ر به قدم ًا ،طبع ًا االقت�ص ��اد
لي�س يف و�ض ��ع م ��ن البحبوحة كما لي� ��س هناك تلك
احلركة النا�شطة حالي ًا ،وذلك يعود لعدم اال�ستقرار
والأمن ،ولكن مع دوران العجلة ال�سيا�سية من جديد
وانتخ ��اب رئي�س املجل�س النيابي وت�ش ��كيل احلكومة
ن�ستطيع �أن نقول ب�أن لبنان �سي�شهد ب�إذن اهلل �صيف ًا
مل يراه منذ زمن بعيد �س ��واء باالنتعا�ش االقت�صادي
�أو بالأعداد الهائلة التي �ستزور لبنان".

التدهور العاملي احلا�صل؟!
• م���اذا ع���ن التده���ور احلا�ص���ل يف ع���امل
امل���ال والأعم���ال وه���ل م���ن خ���وف �أن يت�أثر
به لبنان؟
"ال �شك ب�أن لبنان جزء من حميطه وبالتايل هو
ج ��زء من هذا الع ��امل� ،إال �أن ت�أ ّث ��ره �أقل من غريه
فقطاع ��ه امل�ص ��ريف جتاوز ه ��ذه الأزم ��ة منذ مدة
لأننا ل�س ��نا مغامري ��ن ،فامل�ص ��رف املركزي يتمتع
ب�إدارة حكيمة ،وتعاونه مع جمعية امل�صارف جنب
الب�ل�اد �أزمات عديدة .لكننا طبع ًا نت�أثر ب�ش ��كل �أو
ب�آخ ��ر ،ف� ��إذا كان ي�أتينا مليار م ��ن اخلليج مل يعد
ي�أتين ��ا منهم ول ��و � 100أل ��ف ،لأن رج ��ال الأعمال

ملع مصافحًا النائب سعد الحريري

اخلليجيني هم الذين ت�أثروا خ�صو�ص ًا و�أنهم كانوا
يتجهون نحو الأ�سهم والبور�صة وامل�ضاربات".

اال�ستثمارات
• هل تعترب �أن الو�ضع ال�سيا�سي امل�ستقر
ممك���ن �أن يجل���ب املزي���د م���ن اال�ستثمارات
�إىل لبنان؟
"طبع ًا ،وال �سيما �أن �أحد ًا مل يتخلى عن لبنان فال
�أ�ص ��دقاءه العرب �أو الأجانب تخل ��وا عنه .ومبجرد
ت�شكيل احلكومة اجلديدة ،ويف ظل �أجواء التهدئة،
ن�ستطيع �أن ن�شعر ب�أن هذه امل�صاحلة هي امل�صاحلة
النهائية .لتكون م�ص ��لحة لبنان فوق اجلميع وتكون
هي املنطلق لتوحيد كافة اللبنانيني وحينها �سن�شهد
ا�ستثمارات مل نر مثيلها من قبل".

خطة اقت�صادية
• مباذا تطالب احلكومة العتيدة؟
"يجب �أن تبد�أ احلكومة بو�ض ��ع خطة اقت�صادية
يت�ش ��ارك فيها كل من القطاع�ي�ن العام واخلا�ص،

هناك شركات أكدت
وجود البرتول فلنكمل
التنقيب ولنسدد
الديون املتوجبة علينا

خالل لقائه الوزير وليد جنبالط مصافحًا

وه ��ذه امل�س� ��ألة كان ��ت ق ��د بد�أتها احلكوم ��ة .كما
مل يع ��د با�س ��تطاعتنا �أن نرك ��ز االقت�ص ��اد داخل
بريوت بل علينا �أن نتجه �إىل املناطق .حالي ًا هناك
خطة �إمنائية ،وهي لي�ست �إال البداية ،فلت�أتي هذه
احلكومة وتبلورها كذلك ،هناك �ش ��ركات �أتت يف
ال�س ��ابق ونقب ��ت عن "الب�ت�رول" و�أك ��دت وجوده،
فليكملوا هذه اخلطة ،وهكذا يتمكنون من ت�س ��ديد
كام ��ل الدي ��ون املتوجبة علين ��ا .ف�إن قمن ��ا بهاتني
اخلطوتني الباقي كله ي�صبح تفا�صيل".

عالقة التجار بال�صناعيني
• كيف ترى العالقة اليوم ما بني التجارة
وال�صناعة وكيفية تطوير القطاعني؟
" مل تعد العالقة اليوم ت�ش ��كل عالقة تناحر،
ومعظ ��م ال�ص ��ناعيني الي ��وم هم م ��ن التجار،
ينتج ��ون وم ��ن ث ��م يبيع ��ون الإنت ��اج ،كم ��ا �أن
الهم ��وم امل�ش�ت�ركة جتمعه ��م فهناك م�ش ��اكل
ال�ض ��مان ،الكهرباء ،الغالء ...امل�ش ��كلة كانت
ترتكز يف ال�س ��ابق على الر�سوم اجلمركية �أما
اليوم فامل�س�ألة ت�ضاءلت".

عودة بلد الأمان
• ختاماً ،ماذا تتمنى كمواطن لبناين يف
هذا البلد؟

"�أمتنى عودة بلدي �إىل �س ��ابق عهده ،بلد الأمان
واال�ستقرار ،ليعودوا ويقولوا من جديد:
" نيال مني �إلو مرقد عنزة بلبنان".
وهذا لي�س بالأمر ال�ص ��عب �إن تكاتفنا كلبنانيني
وكن ��ا قلب ًا واحد ًا ويد ًا واحدة .ف� ��إن مل نتعاون مع
بع�ض ��نا البع�ض فالغريب لن يعيننا و�إن مل ندرك
م�صلحة بلدنا ال �أحد �سينوب عنا بذلك.
كنا �ض ��حية "لعبة الأمم" لكن امل�س�ؤولية تقع على
عاتقن ��ا ،لأننا كنا الأدوات املنف ��ذة ،لذلك �أمتنى
م ��ن كل قلب ��ي �أن يع ��ود لبن ��ان – لبن ��ان ،بكل ما
للكلمة من معنى".
وختام ًا ،ال ي�س ��عنا �س ��وى �أن نفتخر برجال �أمثال
الأ�س ��تاذ حممد ملع ملا يعك�سونه من وجه ح�ضاري
وم�ش ��رق يف لبنان والعامل ،ي�ؤكدون من خالله �أن
اللبناين مهما تلقى من �ص ��دمات فهو با�س ��تمرار
ينه� ��ض من جديد دون �أن يلتف ��ت �إىل الوراء لأنه
ب ��كل ب�س ��اطة �إن�س ��ان معط ��اء بال ح ��دود ومبدع
وخ ّالق.

ً
صيفا
سيشهد لبنان
مميزاً سواء باالنتعاش
االقتصادي أو باألعداد
اليت ستزور لبنان
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جمعية حتت ال�ضوء

جمعيات

رئي�سة جمعية بريوت ماراتون مي اخلليل لـ "�صيدا"
ن�سعى لتعزيز �سباق
ماراتون بريوت جلعله
�أكرث مطابقة للموا�صفات
الدولية لي�صبح من �أبرز
املاراتونات العاملية
كث�ي�رة ه���ي النم���اذج الن�سائي���ة يف لبنان وامللفت �أن امل���ر�أة اللبنانية لي�ست موجودة ح�صراً يف جمال �أو قطاع مع�ي�ن و�إمنا يف �أكرث تلك املجاالت وهو
وجود يعرتف اجلميع ب�أنه فاعل وم�ؤثر �إن على �صعيد املحاربة �أو القرار واملبادرة الفردية اخلالقة.
ويف هذا الإطار تربز �سيدة هي من �ضمن هذا النموذج عن املر�أة اللبنانية ونعني بها ال�سيدة مي في�صل اخلليل رئي�سة جمعية بريوت ماراثون هذه
امل�ؤ�س�س���ة الت���ي تهت���م بتنظيم �سباقات يف الرك�ض و�أبرزها �سباق ماراثون بريوت الدويل الذي يعترب اليوم لي�س فقط من �أهم الأحداث الريا�ضية
يف لبنان و�إمنا �أي�ضاً يف منطقة ال�شرق الأو�سط.
ال�سيدة مي اخلليل ومن خالل هذه التجربة الريا�ضية ذات الأبعاد والأهداف الوطنية باتت اليوم داخل دائرة ال�ضوء واالهتمام الإعالمي املحلي
والعربي والدويل وي�سجل لها �أنها و�صفت وطنها لبنان �أكرث على اخلارطة الدولية من خالل هذا احلدث املاراثوين الذي يجمع ع�شرات الآالف
من اللبنانيني والعرب والأجانب يف يوم م�شهود وقد حتول اىل حمطة �سنوية متثل �إطاللة ح�ضارية على العامل.
ويف ح���وار خا����ص �أجرين���اه م���ع ال�سيدة مي اخلليل حتدثت ب�صراح���ة وبلغة واثقة وك�شفت عن ه���ذا املخزون الكبري من حمبته���ا للبنان والإن�سان
و�آفاق �آرائها وتطلعاتها نحو العديد من املوا�ضيع والق�ضايا العامة وذلك عرب الأ�سئلة والأجوبة التالية:

• من هي ال�سيدة مي اخلليل؟
البطاقة ال�شخ�صية هي باخت�صار �أنني متزوجة
من رج ��ل الأعم ��ال يف نيجرييا في�ص ��ل اخلليل
و�أم لأربع ��ة �أوالد � :ش ��ابان هما ن�ض ��ال و�س ��ري
و�صبيتان هما زينة ولنا ويف اجلانب الآخر كنت
قد �أم�ضيت عدة �سنوات يف �أفريقيا (نيجرييا)
وقمت بدور نا�شط اجتماعي ًا بني �سيدات اجلالية
اللبناني ��ة ومنذ عودتي اىل بريوت وا�س ��تقراري
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هنا بد�أت �أكرث �أجته نحو مزاولة ريا�ض ��ة امل�شي
وامل�ش ��اركة يف ماراثونات عاملية ب�صحبة زوجي
وعدد من الأ�صدقاء وال�ص ��ديقات وقد طرحت
على نف�س ��ي يوم ًا فكرة �أن يكون يف لبنان �س ��باق
ماراثون دويل مث ��ل بع�ض الدول العاملية وعملت
عل ��ى حتوي ��ل ه ��ذه الفك ��رة احلل ��م اىل حقيقة
و�أن�ش� ��أت جمعية بريوت ماراثون يف العام 2002
وكانت بداية امل�شوار.

• م���ن �ساع���دك على تنفي���ذ فكرة بريوت
ماراث���ون والأ�س����س الت���ي ارتك���زت عليه���ا
والأهداف التي تطلعت لتحقيقها؟
طبع� � ًا �أي خطوة نود القيام بها ال بد �أن تتوافر لها
عدة عنا�ص ��ر ومقومات واحلقيقة �أن من �ساعدين
ب�ش ��كل �أ�سا�س ��ي يف حتقيق هذه اخلطوة هو زوجي
في�ص ��ل اخللي ��ل ال ��ذي وقف مع ��ي وم ��ا زال حتى
اللحظ ��ة �إميان� � ًا منه ب�أن ال ��ذي �أقوم ب ��ه هو عمل

جمعيات
وطني وخطوة لها مدلوالتها الإن�س ��انية التي
تع�ب�ر ع ��ن �إرادة وحيوي ��ة ال�ش ��عب اللبناين
كذلك ال بد �إ ّال �أن �أذكر كثري من الأ�ص ��دقاء
وال�شخ�صيات الكرمية ومن بني ه�ؤالء مدير
عام وزارة ال�ش ��باب والريا�ضة الأ�ستاذ زيد
خيامي الذي كانت له �أياد بي�ض ��اء ومواقف
دعم حتى يومنا هذا.
• ما هي �أبرز الن�شاطات التي قمتم
به���ا يف جمعية بريوت ماراثون واىل
ماذا تطمحون �أكرث؟
من ��ذ الع ��ام  2003ولتاريخ ��ه ف� ��إن �أي ق ��راءة
لأجان ��دة الن�ش ��اطات يظه ��ر الك ��م الكب�ي�ر
والنوعي من الن�ش ��اطات الت ��ي تنظمها جمعية
ب�ي�روت ماراثون ويف مقدمه ��ا ماراثون بريوت
ال ��دويل الذي بات ا�س ��مه �س ��باق بل ��وم بريوت
ماراث ��ون بف�ض ��ل عقد الرعاية م ��ع بنك لبنان
واملهج ��ر ونحن باملنا�س ��بة جددنا ه ��ذا العقد
من ��ذ فرتة ق�ص�ي�رة ملدة � 3س ��نوات جديدة يف
�شراكة مثالية نحو �أهداف م�شرتكة يف �أ�سا�سها
تعزيز �صورة احلدث الريا�ض ��ي ومكانة لبنان
وعا�صمته بريوت بني عوا�صم العامل.
وطبع� � ًا اىل جانب املاراثون الأ�ص ��يل هناك
عدة ن�ش ��اطات قام ��ت به ��ا اجلمعية بحيث
نظم ��ت �س ��باقات يف املناط ��ق اللبناني ��ة ما
بني طرابل�س يف ال�ش ��مال و�صور يف اجلنوب
وزحلة يف البقاع ناهيك عن ن�شاطات �أخرى
ودعم لوج�س ��تي ل�سباقات وراءها م�ؤ�س�سات
تربوية وجمعيات و�أندية خمتلفة.
�أ ّما ع ��ن الطموحات فهي عدي ��دة وتكفي
الإ�ش ��ارة هن ��ا اىل �أن لدين ��ا ر�ؤي ��ا حت ��ى
الع ��ام  2020وهي تت�ض ��من تعزيز �س ��باق
بل ��وم ب�ي�روت ماراث ��ون من نواحي ��ه كافة
وجلعله �أكرث مطابقة للموا�صفات الدولية
ولي�ص ��بح �أحد �أب ��رز املاراثون ��ات العاملية
كذلك تعمي ��م هذه التجرب ��ة يف حميطنا
العرب ��ي والدلي ��ل �أن هن ��اك ات�ص ��االت
ج ��رت وات�ص ��االت حالي ��ة م ��ع ع ��دد من
الدول العربية من �أجل امل�شاركة والتعاون
يف تنظي ��م ماراثون ��ات م�ش ��ابهة ملاراثون
بريوت ال ��دويل .كذلك طموحاتنا املتابعة
يف م�شروع " �أبطال املاراثون" وهو عبارة
عن �إعداد وحت�ضري عدائني وعداءات من
لبنان لي�ص ��بحوا �أكرث قدرة على املناف�سة
يف املاراثونات العاملية.

• كونك تعملني يف املجال الريا�ضي
ه���ل ت�شجع�ي�ن امل���ر�أة عل���ى ممار�س���ة
الريا�ض���ة؟ وه���ل تخ�ص�ص�ي�ن وقت���اً
ملمار�ستها؟
طبع� � ًا �إين �أدعو كل اللبنانيني ن�س ��اء ورجال
وم ��ن خمتل ��ف الأعم ��ار م ��ن �أج ��ل مزاول ��ة
الريا�ض ��ة وخ�صو�ص ًا ريا�ض ��ة الرك�ض لأنها
املدخل ل�صحة وعافية وبالن�سبة للمر�أة ف�إنها
ت�س ��اعدها للمحافظة على �ش ��بابها وجمالها
وحتى �أنوثتها لأن الريا�ض ��ة ك�أ�سلوب وثقافة
توفر كل هذه النواحي واملظاهر االيجابية.
وعندم ��ا �أق ��ول عن ت�ش ��جيع املر�أة ملمار�س ��ة
الريا�ض ��ة ف�إن ��ه بالت�أكي ��د واج ��ب �أن �أك ��ون
القدوة وعليه ف�أنني �أواظب وب�ص ��ورة معينة
خ�صو�ص� � ًا بعد احل ��ادث الذي تعر�ض ��ت له
والذي �أفقدين بع�ض ًا من قوتي وقدرتي لكنني
�أبقى الريا�ضية بامتياز �سلوك ًا وروح ًا.
• م���ا ر�أيك بواقع امل���ر�أة الريا�ضية
وه���ل �أن���ت را�ضي���ة ع���ن �إجنازاته���ا
وق���رار بع�ضه���ن بخو����ض التجرب���ة
ال�سيا�سية؟
للأ�س ��ف واق ��ع امل ��ر�أة الريا�ض ��ية دون
الطموح ��ات لي� ��س فق ��ط يف لبن ��ان و�إمنا
يف غالبي ��ة ال ��دول العربية وبع� ��ض الدول
الآ�س ��يوية وذلك بفعل الظروف ال�ص ��عبة
والتحدي ��ات املالي ��ة والع ��ادات والتقاليد
لك ��ن بالرغ ��م م ��ن كل ذلك فق ��د خطت
امل ��ر�أة وخ�صو�ص� � ًا يف لبن ��ان خط ��وات
متقدمة يف املجال الريا�ض ��ي حيث هناك
رئي�س ��ات و�أمينات �سر الحتادات ريا�ضية
ومدربات وحكمات وبتنا جند �س ��يدات يف
موقع القرار الإداري والتنظيمي �إ�ض ��افة
كريا�ض ��يات بط�ل�ات يف �أك�ث�ر م ��ن لعبة
ولنجمات م�شهورات يف ميادين خارجية.
• م���ا ه���ي احلكم���ة والع�ب�رة التان
امتلكتهم���ا م���ي اخللي���ل بع���د 7
�سنوات من الن�شاطات الريا�ضية؟
كل ي ��وم من عمرن ��ا فيه كلمة وع�ب�رة طاملا
نعمل ونبادر وطاملا �أمامنا �أهداف وتطلعات
ن�س ��عى ون�ص ��بو اليه ��ا لكن احلكم ��ة الأبرز
بالن�س ��بة يل ه ��ي �أن نتعل ��م م ��ن �أخطائن ��ا
و�أخط ��اء الآخري ��ن �إذا �أمك ��ن و�أن نتج ��اوز
ال�س ��يئة باحل�س ��نى� .أ ّما العربة فهي �أن من
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يعم ��ل عليه �أن يخل�ص يف عمل ��ه كي يحقق �أهدافه
و�أن يتجرد بذاته من �أجل امل�صلحة العامة.
• ما هي هواياتك غري الريا�ضة؟
�أعترب الريا�ض ��ة هي الأ�سا�س ومن يزاولها �أو يعمل يف
رحابها ال يحتاج اىل هوايات �أخرى وتكفي الداللة هنا
�أنني �أعمل يف جمعية بريوت ماراثون على مدار ال�ساعة
تقريب� � ًا خ�صو�ص� � ًا عندم ��ا تك ��ون هناك ا�س ��تحقاقات
واهمة و�أننا من القائالت ليت اليوم �أكرث من � 24ساعة
كي ن�ستفيد �أكرث من عملنا وجهدنا.
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• ملن تقر�أين؟
ً
ع ��ادة �أق ��ر�أ ب�ش ��كل متن ��وع وخ�صو�ص� �ا الكتب
االجتماعية والتاريخية التي تتحدث عن حقبات
لرجاالت �أو قيادات تركت �أثر ًا بني �شعوبها لكني
يف ال�س ��نوات الأخ�ي�رة ومع اهتمامي مبو�ض ��وع
االدارة الريا�ضية جلمعية بريوت ماراثون بد�أت
�أركز يف القراءة على الكتب املتعلقة بعلم الإدارة
وكيفية تطبيق مبادئ القي ��ادة الإدارية وما هي
الأ�س�س التي يجب �أن تلتزم امل�ؤ�س�سات كي يرتقي
�أدائها وميكن حتقيق الأهداف املن�شودة.

• ما هي املو�سيقى التي ت�ستهويك؟
املو�س ��يقى ب�أنواعها املختلفة هي لغ ��ة عاملية للتخاطب
والتوا�ص ��ل بني ال�شعوب وبني احل�ضارات و�إين �أتذوقها
عل ��ى اخت�ل�اف �أنغامه ��ا لك ��ن الغال ��ب هي املو�س ��يقى
الكال�س ��يكية الت ��ي ت�س ��اعد على �ص ��فاء الذه ��ن ودقة
الرتكيز واال�س�ت�رخاء مع الت�أكيد على �أهمية املدر�س ��ة
الرحبانية ومو�سيقاها امل�أخوذة من تراثنا وح�ضارتنا.
• �أخ�ي�راً �صي���دا عا�صم���ة اجلن���وب ه���ل
�ستك���ون يوم���اً �ضم���ن اهتمام���ات جمعي���ة

ب�ي�روت ماراثون لإقامة �سباق يف �شوارعها
ولآهاليها الناب�ضني باحلياة والإرادة؟
�ص ��يدا كمثل كل املدن اللبناني ��ة عزيزة وغالية
عل ��ى قلوبنا يف جمعية بريوت ماراثون وال �أخفي
�س ��ر ًا القول �أنه منذ عدة �س ��نوات طرحت فكرة
�إقامة �سباق ماراثوين لكن ظروف ق�سرية حالت
�آن ��ذاك دون قيامه و�أوىل الأ�س ��باب االعتبارات
الأمني ��ة يف اجلنوب كذل ��ك طرحت فكرة �إقامة
�سباق ماراثون ما بني �صيدا وبريوت وقد عقدت
ع ��دة اجتماع ��ات حول ه ��ذا الأمر م ��ع الوزيرة

بهي ��ة احلريري عل ��ى �أن يك ��ون ال�س ��باق �إحياء
لذكرى الرئي�س ال�ش ��هيد رفي ��ق احلريري حيث
كان ال�ش ��عار لل�س ��باق هو :من �صيدا الوالدة اىل
بريوت ال�شهادة لكن عوامل ق�سرية �أي�ض ًا حالت
دون تنفي ��ذ ه ��ذه اخلطوة لكن ذل ��ك مل يجعلنا
نقف دون ال�سعي دائم ًا لطرح فكرة �سباق تتوافر
له كل الظروف وال�شروط املو�ضوعية.
• كلمة �أخرية؟
ه ��ي كلمة �ش ��كر ل ��كل الداعم�ي�ن جلمعي ��ة بريوت

ماراث ��ون ول ��كل الرع ��اة وال�ش ��ركاء م ��ن �إدارات
وم�ؤ�س�س ��ات ع�س ��كرية و�أمني ��ة وحكومي ��ة و�أهلي ��ة
وجمعيات وهيئات وقطاعات ونقابات و�إعالم على
خمتلف م�ستوياته وقطاعاته.
كذلك �ش ��كري وتقديري ملجلتكم �إدارة وحمررين
وعامل�ي�ن وق ��د �أمك ��ن يل ان �أطلع عل ��ى حمتواها
وم�ض ��مونها و�أود �أن �أ�س ��جل �إعجاب ��ي وتقدي ��ري
و�أ�ؤك ��د �أن هذا العمل ال�ص ��حفي يحتاجه الإعالم
اللبناين الرائد يف حميطه والعامل.
مع �أطيب التمنيات
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�أخ�صائية التجميل زينة نعيم لـ "�صيدا":

اختيار الكرمي الواقي املنا�سب للب�شرة �ضرورة
لتجنب �إ�صابات �أ�شعة ال�شم�س احلارقة
حوار :مريا
كث�ي�را ه���نّ ال�سيدات اللواتي ينتظرن مو�س���م ال�صيف الرتياد البحر والتمت���ع ب�أ�شعة ال�شم�س واملياه
الزرقاء العذبة ،بهدف اكت�ساب اللون الربونزي واملحافظة عليه لأطول مدة ممكنة كي يرافقهم يف
ف�صل ال�شتاء ،على �أمل العودة جمدداً والتمتع ب�أ�شعة ال�شم�س يف املو�سم القادم.
و�سبل الوقاية من خالل
�إال �أن النقط���ة الأه���م يف املو�ض���وع تبقى يف كيفية التعر�ض لأ�شع���ة ال�شم�س ُ
الكرمي���ات الواقي���ة املنت�ش���رة يف الأ�س���واق وكيفي���ة ا�ستعماله���ا م���ع معرفة م���ا ينا�سب كل
ب�شرة.
وو�سط طفرة املنتجات املوجودة يف ال�سوق كان ال بد من �أن نلتقي �أخ�صائية
جتمي���ل تعن���ى بهم���وم و�شج���ون الب�ش���رة لتك�ش���ف لن���ا ع���ن �أهمي���ة هذه
الكرمي���ات وم���دى احلماية الت���ي ت�ؤمنه���ا جتنباً للمخاط���ر التي من
املمكن �أن ت�صيبنا ب�سبب تعر�ضنا لأ�شعة ال�شم�س ب�شكل ع�شوائي.
هذا بالإ�ضافة لأبرز م�ستح�ضرات التجميل التي ين�صح با�ستخدامها،
و�أه���م اخلطوات الوقائي���ة الكفيلة باحلفاظ على ب�ش���رة ن�ضرة ت�ش ّع
رونق���اً وجما ًال ،وتبع���د بالتايل �شبح التجاعي���د وال�شيخوخة املبكرة.
"�صي���دا ع�ب�ر التاري���خ" التقت �أخ�صائية التجمي���ل زينة نعيم ملعرفة
م���دى �أهمية ا�ستخدام كرمي���ات الوقاية من ال�شم����س وكيفية ا�ستعمالها
الكريم الواقي
على الب�شرة فكان حواراً م�سهباً نورده على ال�شكل التايل:
ضرورة
ال بد منها

الكرمي الواقي مينع "ال�شيخوخة"
• �إىل �أي م���دى يحم���ي الك���رمي الواق���ي
من �أ�شعة ال�شم�س وخماطرها؟
" ال �ش ��ك ب� ��أن معظ ��م منتج ��ات احلماي ��ة م ��ن
ال�ش ��م�س متن ��ع ال�ش ��يخوخة املبك ��رة للجل ��د ،هذا
بالإ�ض ��افة مل�ش ��اكل اجلل ��د الناجتة عن ال�ش ��م�س.
لك ��ن هذا ال يعني �أن يق�ض ��ي ال�ش ��خ�ص وقت ًا �أكرث
من الالزم حتت �أ�شعة ال�شم�س.
وبالرغ ��م من �أهمية ا�س ��تخدام الواق ��ي ،علينا �أن
نختار الواقي الذي يتنا�س ��ب مع نوع ب�شرتنا .ف�إذا
كانت ب�ش ��رتك عادية اختاري واقي ًا لل�شم�س خالي ًا
من الزيوت على �أن يرطبها يف الوقت نف�سه ويغنيها
عن ا�ستخدام مرطب تفادي ًا لإرهاقها و�إثقالها".

لكل ب�شرة كرميها اخلا�ص
• هل الكرمي نف�سه ي�ستخدم لكافة �أنواع
الب�شرة؟
" �إذا كان ��ت الب�ش ��رة دهني ��ة فيجب �أن ُي�س ��تعان
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�ال م ��ن الزي ��وت ويحم ��ي م ��ن
مب�ستح�ض ��ر خ � ٍ
�أ�ش ��عة ال�ش ��م�س ال�ض ��ارة دون �أن ي�س ��د م�س ��امها.
وين�ص ��ح للب�ش ��رة اجلافة باختيار مرطب الب�شرة
املر ّكب ��ة والغن ��ي مبزاي ��ا نباتي ��ة وفيتام�ي�ن  Eمع
واقٍ  .وبالن�س ��بة �إىل الب�ش ��رة احل�سا�س ��ة ميكن ��ك
اختيار امل�ستح�ض ��رات الواقية املخ�ص�صة للب�شرة
احل�سا�س ��ة .كما نن�ص ��ح مبغط�س من امل ��اء البارد
للوجه يومي ًا مما ي�ؤدّي �إىل اكت�س ��اب الوجه للربيق
والن�ض ��ارة الطبيعي ��ة لأن ��ه يعمل على زي ��ادة ورود
الدم �إىل منطقة الوجه ل�صدمة املاء البارد.
وال�ستخدام مغط�س املاء البارد نورد  6نقاط:
� -1ض ��عي ح ��وايل ع�ش ��رة مكعب ��ات ثل ��ج يف وعاء
ودعيها تذوب فيه.
ً
ً
� -2ض ��عي غطاء م ��ن الك ��رمي �أو زيت� �ا نباتيا على
الوج ��ه لتجنب مالم�س ��ة املاء البارد مبا�ش ��رة مع
جلد الوجه
 -3غطي ر�أ�س ��ك يف الوعاء (املاء البارد) مع كتم
النف�س وذلك ملدة  20ثانية.
 -4بع ��د تك ��رار املغط� ��س قوم ��ي ب�إخ ��راج الر�أ�س

أخصائية التجميل زينة نعميم

من امل ��اء البارد حلوايل مرت�ي�ن �إىل ثالث مرات،
مع ا�س ��تخدام من�ش ��فة ناعمة لإزال ��ة غطاء الوجه
(الكرمي �أو الزيت)
� -5ض ��عي مرطب� � ًا على �ش ��كل ك ��رمي خفيف على
الوجه.
ً
� -6إذا كان ��ت ب�ش ��رتك دهني ��ة �أ�ض ��يفي قليال من
النعناع للماء البارد قبل غط�س الوجه".

ا�ستخدام امل�ستح�ضرات ذات "ال�سمعة
• ه���ل هناك من م�ستح�ض���رات جتميلية
معينة ين�صح با�ستخدامها؟
" يف الكث�ي�ر م ��ن الأحي ��ان ين�ص ��ح با�س ��تخدام
م�ستح�ض ��رات تنتجها �ش ��ركات ذات �سمعة ،وعلى
الرغ ��م من �أنه ��ا قد تك ��ون �أغلى قلي ًال يف ال�س ��عر
�إال �أنه ��ا �أك�ث�ر �أمان ًا م ��ن تلك الرخي�ص ��ة التي قد
تنتج �آثار ًا �سلبية على م�ستخدمها.
كما نن�صح دوم� ًا ب�ضرورة مراعاة الأرق��ام التي
تكتب على هذه امل�ستح�ضرات وهي غالب ًا تكون
على �صدر العبوة الأ��س��ا��س�ي��ة ،حيث ت�ستخدم

الأرق � ��ام امل�ت��دن�ي��ة �أي �أق ��ل م��ن  6ال�ستعماالت
التجميل واكت�ساب اللون الربونزي عند التعر�ض
لل�شم�س� ،أما الأرقام من � 7إىل  21فين�صح بها ملن
يعانون من م�شاكل �صحية يف اجللد من ح�سا�سية
وغريها .كذلك ف�إن الأرق��ام التي
هي �أعلى من  15ت��دل على
قوة حماية بعدد �أ�ضعاف
احل �م��اي��ة ال �ع��ادي��ة،
ففي اخلليج مث ًال
ّ
يف�ضل ا�ستخدام
�أع �ل��ى الأرق ��ام
امل �ت��وف��رة ويف
امل� � �ن � ��اط � ��ق
الأق��ل حرارة
ت�����س��ت��خ��دم
الأرق � � � � � � ��ام
بحدود .15
وهنا ال بد من
التذك�ي�ر ب�أنه
يج ��ب مراع ��اة
تاريخ املنتج وفرتة
�ص�ل�احيته ،كم ��ا ال
ين�ص ��ح با�س ��تخدام
الوقاية
بل
�ابقة
عبوة من �س ��نة �س �
خير من قنطار
عالج
يجب ا�س ��تخدام العبوة لف�ص ��ل

�ص ��يف واحد ث ��م التخل�ص منها عن ��د انتهاء فرتة
احلاجة لها".

خطوات وقائية
• ه���ل ه���ذه اخلط���وات الوقائي���ة كفيل���ة
باملحافظة على الب�شرة؟
" بالت�أكي ��د �ش ��رط اتّباعه ��ا
بالطريق ��ة ال�ص ��حيحة ،وبذلك
نك ��ون ق ��د حافظن ��ا عل ��ى
الب�ش ��رة وجعلناه ��ا دائم� � ًا
مهي� ��أة للقيام ب� ��أي جتميل
للوج ��ه دون امل�س ��ا�س ب ��ه
وال �س ��يما �أن ال�س ��يدات
يف مو�سم ال�صيف ُيقبلن
عل ��ى "املي ��ك – �آب"
(املاكي ��اج) نظر ًا لكرثة
الأعرا� ��س واملنا�س ��بات
اخلا�ص ��ة الت ��ي تك�ث�ر
وت ��زداد يف هذا الف�ص ��ل
من ال�سنة".

ن�صائح لل�سيدات
• ختاماً ،ما هي الن�صيحة التي
تتوجهني بتا لل�سيدات؟
"ن�صيحتي لهنّ  ،ب�أن يتذكرن ب�أن �أف�ضل

الأوق�� � � � ��ات ل �ل �ت �ع��ر���ض
ل �ل �� �ش �م ����س ه��ي
ع� �ن ��دم ��ا
تكون

ّ
تمتعي
بأشعة الشمس
بحرص

م� ��ائ � �ل� ��ة
ول �ي �� �س �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ��ت
ع �م��ودي��ة م �ث��ل �أوق� ��ات
العا�شرة �صباح ًا وقبل الغروب ب�ساعتني ،وبالتايل
�أن يتذكرن ب ��أن �أف�ضل طريقة للمحافظة على
اجللد من �أ�شعة ال�شم�س هي احلفاظ على ليونته
بتناول كمية كافية من املاء وال�سوائل وا�ستخدام
الكرميات الطبية الواقية م��ن �أ�شعة ال�شم�س،
بالإ�ضافة �إىل الكرميات الطبية املرطبة التي
تخل�صك من �آثار التعر�ض لها".

�أغذية للوقاية من خماطر ال�شم�س
جتدر الإ�ش ��ارة �إىل �أن اجلديد الذي يقدمه العلم احلديث للوقاية من هذه املخاطر هو االعتماد على التغذية للوقاية من �أمرا�ض ال�ش ��م�س ،خ�صو�ص� � ًا
التي حتتوي على فيتامني ج ،الكاروتني ،ال�س ��لنميوم وغريها من م�ص ��ادر الغذاء الأ�سا�س ��ية ،لأنها حتميك من �س ��رطان اجللد وتقاوم التجاعيد حيث
حتفظك من الإ�صابة بال�شيخوخة ال�شم�سية �أو ال�ضوئية ومتنع حدوث االلتهابات والتغيرّ املناخي الناجت عن التعر�ض لأ�شعة ال�شم�س.
ومن �أهم هذه الأغذية نورد الآتي:
 البندورة :ي�س ��اعد طهي البندورة على ا�س ��تخراج الكاروتني خا�ص ��ة مادة الليكوبني والفالفينويد التي حتمي من ال�ش ��م�س بدرجة ف ّعالة ،كما �أن�إ�ض ��افة زيت الذرة �أو الزيتون �إىل �س ��لطة الطماطم ي�س ��اعد على امت�ص ��ا�ص هذه املادة ...والليكوبني ينتمي �إىل جمموعة الكاروتينوريدز التي ت�ض ��م
البيتاكاروتني واملوجودة يف اجلزر ،الربوكلي ،البطاطا احللوة وال�سبانخ.
ً
 ال�شوكوال :حتتوي على كثري من الفالفينويد وم�ضادات الأك�سدة ،وتناول قدح من الكاكاو ال�ساخن يوميا يقلل من خماطر الأ�شعة فوق البنف�سجية،كما �أنها تقلل من ظهور التجاعيد خا�صة يف الرقبة وحتت العيون.
 ال�شاي الأخ�ضرُ :ين�ص ��ح باحت�س ��اء �أربعة فناجني من ال�ش ��اي الأخ�ض ��ر يومي ًا للحد من الأ�ض ��رار التي ت�سببها �أ�شعة ال�ش ��م�س وتقي من الإ�صابةب�س ��رطان اجللد ،حيث تكمن خ�ص ��ائ�ص ال�ش ��اي الأخ�ض ��ر الوقائية فيما يحتويه من م�ستويات عالية من م�ضادات الأك�س ��دة الف ّعالة التي تق�ضي على
اجلزئيات احلرة ال�ضارة التي تت�شكل عند تع ّر�ض اجللد لأ�شعة ال�شم�س فوق البنف�سجية.
 الرمان :ي�ؤدي دور ًا ف ّعا ًال يف حماية اجللد من خماطر الأ�شعة فوق البنف�سجية مبا يحتويه من حم�ض االيالجيك. زيوت الأوميغا – :3تعمل على تثبيط الرد املناعي للجلد من خماطر التعر�ض لأ�شعة ال�شم�س. الفاكهة واخل�ضروات :لها فعاليتها الحتوائها على م�ضادات الأك�سدة خ�صو�ص ًا املوالح واجلزر. الع�سل الأ�سود :تناول الع�س ��ل ب�ص ��فة يومية منتظمة يز ّود اجل�س ��م بكمية كبرية من م�ض ��ادات الأك�س ��دة املفيدة يف حماربة خماطر التعر�ض ال�شم�س ��ي،والع�سل الأ�سود هو الأكرث ثراء مب�ضادات الأك�سدة من الع�سل الأبي�ض.
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رغم غياب الدولة والظروف االقت�صادية ال�صعبة

امل�سابح ت�شرع �أبوابها و�سط �إقبال مميز من الرواد
مدراء امل�سابح :املو�سم هذه ال�سنة ا�صطيايف ب�إمتياز
وعلى الدولة مكافحة تلوث "البحر واملحافظة على البيئة"

صيف ولهو

حتقيق� :سمار الرتك

يف ال���ـ  21م���ن حزي���ران من كل عام :موعد بدء مو�سم ال�صي���ف وانتهاء ال�سنة الدرا�سية ،نلحظ �إقبا ًال كثيفاً على ال�شواطئ اللبنانية
وم�سابحها وال �سيما �أن عدد رواد هذه امل�سابح ي�شمل "املقيم واملغرتب".
ويف ظ���ل الو�ض���ع االقت�ص���ادي ال�صع���ب وغياب رقابة الدولة على العديد من هذه امل�سابح حي���ث كل م�سبح ي�ضع تعرفة الدخول على
هواه ،تلحظ العبء الذي يتحمله املواطن على عاتقه ،وال �سيما �أن امل�سابح ال�شعبية هذه ال�سنة ُغ ّيبت (ب�ضم الغني) ،ومن يرتادها
يتحمل بنف�سه م�س�ؤولية �سالمته و�سالمة �أوالده.
فم�سابحن���ا ال�شعبي���ة مهمل���ة ولي�س هناك �أية مبادرة لت�أهيلها عك�س امل�سابح ال�شعبية يف خمتلف دول العامل التي تكون م�ؤهلة متاماً
لروادها حر�صاً من هذه الدول على راحة املواطن وظروفه املادية خ�صو�صاً و�أن ال�شاطئ يعترب متنف�ساً �أ�سا�سياً يف ف�صل ال�صيف.
وبالرغ���م م���ن ذل���ك ،ن�شهد �إقبا ًال مميزاً هذه ال�سنة على امل�سابح اخلا�صة حيث يحر����ص املواطن على ارتيادها ،كلٍ ح�سب �إمكانياته،
كم���ا �أن ه����ؤالء ال���رواد يحاول���ون توف�ي�ر ما �أمك���ن للتمتع ب�أ�شع���ة ال�شم�س ومتعة البح���ر وال �سيم���ا �أن الظروف ال�سيا�سي���ة والأمنية
امل�ستقرة هذه ال�سنة �شجعت الكثريين لإرتياد امل�سابح.
�أو�ضاع امل�سابح وال�صعوبات؟
للوقوف على �أو�ض ��اع امل�سابح عموم ًا ومدى �إقبال النا�س عليها ،التقت "�صيدا
عرب التاريخ" مدير �أحد امل�س ��ابح غ�س ��ان بركات فكان حوار ًا ت�ساءلنا فيه عن
كافة ال�شجون وال�صعوبات التي تعاين منها هذه امل�سابح:
• كيف تق ّيم لنا مو�سم الإقبال على امل�سابح هذه ال�سنة؟
" احلقيقة �أننا مل نتوقع �أن يكون املو�س ��م رائع ًا لهذه الدرجة ،فن�س ��بة الإقبال
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• ماذا عن ال�صعوبات؟
"م�ش ��كلتنا الأ�سا�س ��ية مثل م�ش ��كلة العديد من امل�س ��ابح يف لبنان �أال وهي:
ال�ش ��اطئ والبحر .فنحن مع بداية املو�س ��م للأ�سف (يف الثالث من �أيار) كان
هناك الكثري من الفيول يف البحر ،بالإ�ضافة �إىل التلوث املوجود ب�شكل دائم.
هذا عدا عن الذبائح والأو�س ��اخ التي ت�أتي من �أماكن �أخرى .وقد ا�س ��تدعينا
وزارة البيئة وجاءت و�صورت البحر وقدمت تقرير ًا بهذا املو�ضوع ،لكن البحر
ع ��اد ونظف تلقائي� � ًا من خالل العوام ��ل الطبيعية� ،إال �أن هذه امل�ش ��كلة قائمة
"وحدثي وال حرج".
• ملاذا ال تعتمدون خطة معينة بالتن�سيق مع باقي امل�سابح لتنظيف
ال�شاطئ من التلوث؟
" هن ��اك نقاب ��ة �أ�ص ��حاب امل�س ��ابح ال�س ��ياحية التي حتاول �أن تق ��وم بدور يف
ه ��ذا املو�ض ��وع� ،إال �أنه ��ا مل تتمكن من القيام ب� ��أي خطوة على هذا ال�ص ��عيد �أو
بالأح ��رى مل ي�س ��مح لها ،هناك بع� ��ض املحاوالت الفردية ،فكل م�ؤ�س�س ��ة حتاول
�أن تنظ ��ف ق ��در الإم ��كان� .إال �أن الروتني الذي نعاين منه قات ��ل فنحن �إن طلبنا
طلب رخ�ص ��ة لتنظي ��ف ال�ش ��اطئ ،ت�أخذ امل�س� ��ألة مدة �ش ��هر و 20يوم� � ًا تقريب ًا
ليفكروا مبو�ض ��وع املوافقة على الرخ�ص ��ة و�إن �أعطوك �إياه ��ا ،يعطوها ملدة يوم
واحد واحلقيقة �أننا ح�ص ��لنا عليها مل ��دة يوم واحد ،و�أدخلنا "اجلرافة" ونظفنا
ال�شاطئ ،و�أقولها علن ًا تعذبت جد ًا ،وللأ�سف امل�س�ألة كلها حم�سوبيات".
• مباذا تطالب الدولة؟
ً
"كل م ��ا نري ��ده م ��ن الدول ��ة �أن تلتفت قلي�ل�ا �إىل البيئة ونظافة ال�ش ��اطئ
وال�س�ل�امة العام ��ة للمواط ��ن ،وال �س ��يما �أن �أهم �ش ��يء يف حياة الإن�س ��ان هو
املحافظة على �صحته .فكيف �إذا كان الإن�سان �آتي �إىل البحر ليم ّوه عن نف�سه
وعن �أوالده� ،أقل ما يكون �أن ي�سبح يف بيئة نظيفة وبحر نظيف غري ملوث ،و�أن
ال تكلفه زيارة امل�سبح زيارة مبا�شرة للطبيب �سببها التقاط "فريو�س معي".
 -النا� ��س تعتقد �أن �أ�ص ��حاب امل�س ��ابح تك�س ��ب الكثري دون �أن ينتبه ��وا �إىل �أن

هن ��اك �أمور عديدة كال�ض ��رائب وغالء الأ�س ��عار واملازوت ال ��ذي يحرق حرق ًا
يف ال�ص ��يفية ،كله ��ا �أمور على امل�س ��ابح �أن تتحمل كلفته ��ا ،ويف نف�س الوقت ال
ن�س ��تطيع زيادة التعرفة يف ظل الأو�ض ��اع االقت�ص ��ادية ال�ص ��عبة و�إال �سنخ�سر
الزبائن وهي خ�سارة من نوع �آخر".
• ه���ل بر�أي���ك يج���ب �أن يك���ون هن���اك تعرف���ة دخ���ول موح���دة
للم�سابح؟
ً
" �إن الدولة حتدد الأ�س ��عار تبعا لقانون امل�ؤ�س�س ��ات ال�س ��ياحية وت�صنيفها وح�سب
اخلدمات التي تقدمها امل�ؤ�س�س ��ة لكن للأ�س ��ف ف�إن ما يح�صل معاك�س متام ًا ،ب�سبب
غياب الرقابة وكما يقول املثل" :كل مني �إيدو �إلو" كل م�سبح ي�س ّعر كما يريد.
�أم ��ا فيما يتعل ��ق بنا فم�س ��بحنا يعود تاريخه �إىل � 48س ��نة ،وه ��و عائلي بحت
ومميز ،رمبا بنا�ؤه �أم�س ��ى قدمي ًا بع�ض ال�ش ��يء �إال �أن زبائنه من خرية النا�س
و�أف�ض ��لهم .ونحن بدورنا نبح ��ث دوم ًا عن النوعية ال الكمي ��ة للمحافظة على
م�س ��توى امل�س ��بح لدينا وراحة زبائننا ،كما �أننا منذ العام  1995مل نرفع قيمة
ت�س ��عريتنا وذلك �ش ��عور ًا بنا بالعبء الذي يحمله املواطن على كاهله واملتمثل
بالو�ضع االقت�صادي ال�صعب".
" لك ��ن م ��ا ن�أمل ��ه من الدولة واحلكوم ��ة العتيدة �أن تهت ��م قلي ًال بالظروف
االقت�ص ��ادية ،فم ��ن يري ��د �أن يرت ��اد البح ��ر وه ��و �آت م ��ن اجلب ��ل و"تنك ��ة"
البنزي ��ن ب� �ـ � 32أل ��ف لرية ل ��ن يتمكن من ذل ��ك وبالتايل �س ��يغ�ض النظر عن
امل�ش ��وار من �أ�سا�س ��ه ويحرم �أ�س ��رته من ارتياد البحر .لذلك كل ما ن�أمله من
احلكومة �أن تلتفت لهذه الظروف ال�صعبة وتعاجلها".
• ماذا عن التدابري الوقائية يف امل�سبح؟
" لدينا غرفة خا�ص ��ة بالإ�س ��عافات الأولية .كما �أننا لدينا ت�أمني �ص ��حي،
واحلمدهلل �أننا مل نتعر�ض لأي حادث غرق �أو �أي حادث �آخر ُيذكر.
وهن ��ا ال بد من �أن �أ�ش�ي�ر �إىل �أن زبائننا من كل الفئات ال�سيا�س ��ية والطوائف
وجميعنا نعي�ش كعائلة واحدة".
املنقذ
أحمد عطية

منال املصري

كبرية كما �أن "ال�ص ��يفية" بد�أت باكر ًا ،ورمبا ال�ض ��غط النف�سي الذي تع ّر�ض له
النا�س يف ال�سنوات املا�ضية جعلهم يقبلون بكثافة هذه ال�سنة ،كـ "ف�شة خلق".
لكن بالرغم من هذا الإقبال واملو�س ��م املمتاز� ،إال �أن النا�س ب�س ��بب الظروف
االقت�ص ��ادية ال�ضاغطة بحاجة �إىل ميزانية خا�ص ��ة الرتياد امل�سابح وال �سيما
�أ�ص ��حاب الدخل املحدود ،لذلك نحاول يف م�س ��بحنا �أن نراعي ظروف النا�س
املادية ليتمكن الأهل من �إ�سعاد �أوالدهم قدر الإمكان ،وعدا عن ذلك املو�سم
رائع جد ًا جد ًا".
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نحافظ على زبائننا".

نوعية الرواد ون�سبة الإقبال
كذلك ،التقينا م�س� ��ؤولة �أحد امل�س ��ابح منال امل�ص ��ري ،فا�س ��تطلعنا ر�أيها عن
ن�س ��بة �إقبال ال�س ��واح هذه ال�س ��نة يف ظل الو�ض ��ع الأمني وال�سيا�سي امل�ستقر،
فكان احلوار الآتي:
• من هي "الفئة" التي ترتاد م�سبحكم؟
" �إن فئ ��ة النا� ��س الت ��ي ت�أتي على م�س ��بحنا هي فئة الطبقة الو�س ��طى لأن
�أ�س ��عارنا مقبولة ونراعي بها �أو�ض ��اع وظروف النا�س االقت�ص ��ادية ال�ص ��عبة،
فتعرف ��ة الدخ ��ول �إىل م�س ��بحنا مقارنة مع امل�س ��ابح اجلديدة ممت ��ازة للغاية
وت�ؤهل بالتايل رب العائلة من الرتفيه عن �أوالده".
• يف ظ���ل اال�ستق���رار ال�سيا�س���ي والأمني ال���ذي ن�شهده م�ؤخراً ،هل
هناك ن�سبة من ال�سواح التي بد�أت ترتد �إىل امل�سبح؟
" �ص ��حيح ،الو�ض ��ع ال�سيا�سي والأمني �ش � ّ�جع العديد من املغرتبني للمجيء
�إىل لبنان ،وارتياد امل�س ��ابح ،ونحن لدينا زبائننا التي تق�ص ��دنا يف كل مو�سم
من اخلارج وطبع ًا هذه ال�س ��نة الو�ض ��ع امل�س ��تقر رفع هذه الن�سبة ،واحلمدهلل
با�ستطاعتنا �أن ن�ؤكد ب�أن املو�سم هذه ال�سنة مو�سم �إ�صطياف بكل �إمتياز".
 كذلك لدينا العديد من امل�شرتكني الأجانب من جن�سيات خمتلفة �أمريكية،فرن�س ��ية ،وغريها ...كما هناك العديد من الأ�ش ��خا�ص الذين يحر�صون على
االت�ص ��ال بنا قبل بدء مو�سم الإ�صطياف لإ�ستئجار وحجز "ال�شاليهات" التي
نحاول �أن نخ�ص�ص ��ها غالب ًا للعائالت للمحافظة على م�س ��توى امل�سبح ،وهذه
ال�سنة ب�صراحة املو�سم ."complet
• كيف حتافظون على م�ستوى امل�سبح عموماً؟
 " نعم ��ل كث�ي� ًرا وبا�س ��تمرار عل ��ى املوظفني لدين ��ا ،ونختارهم ب ��كل حر�ص
وندربه ��م ،كما �أننا نهت ��م بنظافة املطعم لدينا واحلم ��دهلل جميع من يزورنا
ي�س� � ّر م ��ن اخلدمة الت ��ي يلقاها والدلي ��ل عودتهم كل �س ��نة لزيارتن ��ا وارتياد
م�س ��بحنا .واحلقيقة �أن اجلميع �أ�صبح كعائلة واحدة ،ونحن بدورنا ن�سعى ب�أن
غسان بركات

عمل "املنقذ"؟
ومبا �أن الركيزة الأ�سا�س ��ية للم�س ��ابح تتمثل بوجود عدد م ��ن املنقذين الذين
يتولون �أعمال الرقابة للمحافظة على �س�ل�امة رواد هذه امل�سابح كان ال بد من
�أن نلتق ��ي �أحد ه�ؤالء املنقذين للتعرف على املهام التي يقوم بها وال�ص ��عوبات
التي تواجهه فكانت هذه الدرد�شة مع املنقذ �أحمد عطية ،يقول:
"�إنن ��ي �أمار� ��س عملي كمنقذ منذ  16عام ًا ،وقد بد�أت العمل كهواية �إال �أن
العمل ا�س ��تهواين جد ًا وال �س ��يما �أنني �أحر�ص على �س�ل�امة النا�س وال�س�ل�امة
العامة فا�ش ��عر بذلك ب�أنني �أقوم ب�أمر �إن�س ��اين خ�صو�ص� � ًا عندما �أرى الأوالد
�سعداء والعائالت فرحة ب�أبنائها.
�أما بالن�سبة لل�صعوبات فهي تتمثل فقط عندما ترتك بع�ض العائالت �أبناءها الذين
يكونون �ص ��غار ًا جد ًا �أي بعمر الثالث �سنوات ،هنا امل�س�ؤولية تكون كبرية خمافة �أن
يغرقوا �أو �أن يقعوا دون �أن ينتبه لهم �أحد خ�صو�ص ًا �أيام ال�سبت والأحد.
كذلك هناك م�س�ألة الرك�ض التي ت�ضغط على �أع�صابنا خمافة �أن يت�أذى الأطفال
وامل�ش ��كلة �أننا عندم ��ا نتمنى على الأهل التن ّبه لأطفاله ��م �أو منعهم من الرك�ض
يت�ضايقون .لكن احلمدهلل �أننا لغاية اللحظة مل ت�سجل لدينا �أية حوادث يف هذا
املجال لأننا نحر�ص متام ًا على �سالمة النا�س التي نعتربها من الأولويات".
�أما بالن�س ��بة لإقبال النا�س على ارتياد امل�س ��ابح هذه ال�س ��نة ،ي�ؤكد عطية ب�أن
الن�س ��بة مرتفعة جد ًا خا�صة بعد �أن ا�ستقرت الأو�ضاع يف البلد عموم ًا ،يقول:
" حالي ًا كل ما نتمناه على الدولة رغم ان�ش ��غاالتها وم�س� ��ؤولياتها �أن تلتفت
ولو ب�ش ��كل خجول �إىل م�س�ألة تنظيف ال�ش ��اطئ ومنع تلوث البحر �أي �أن يكون
هن ��اك ن ��وع من الرقابة وال ب�أ�س �إن و�ض ��عت الدولة بع� ��ض العقوبات بحق من
يرمي الأو�س ��اخ يف البحر �أو من يلوث ال�ش ��اطئ ب�أي �ش ��كل من الأ�شكال ،ال �أن
يك ��ون البح ��ر مكب ًا للذبائح واملجارير .كذلك �أمتنى �أن ي�ص ��بح هناك نقابة لـ
"املنقذين" ( )live guardكي يت�ش ��جع ال�ش ��باب لدخول هذا املجال ،فنحن
كل �س ��نة نعاين من �أزمة الختيار منقذي ��ن لأن العدد حمدود جد ًا كما �أن هذا
العمل مو�س ��مي لذلك ترين ال�ش ��باب ال يقبلون عليه بك�ث�رة لكن عندما تنظم
امل�س�ألة وت�صبح ر�سمية يكون لها وجه �آخر".
حسن نعيم شريفة

البحر ورواد امل�سابح

تامر علي أحمد

· م���اذا ع���ن رواد ه���ذه امل�ساب���ح وماذا يقولون؟ وبالت���ايل ماذا يعني
لهم البحر؟
 تام ��ر علي �أحمد ،يقول" :يف ظل مو�س ��م احلر ،وانقط ��اع التيار الكهربائيامل�س ��تمر ال ي�س ��عنا �س ��وى �أن نرتاد البحر "لنبورد" قلي ًال لذل ��ك �أحر�ص على
املجيء ب�ش ��كل �أ�سبوعي ولو كان الو�ضع االقت�ص ��ادي �أف�ضل لكنت �أتيت ثالث
مرات يف الأ�س ��بوع على الأقل لكن هناك م�س�ؤوليات وكوين مرتبط( ،يتح�ضر
للزواج) هناك �أولويات خ�صو�ص� � ًا يف ظل الو�ض ��ع االقت�ص ��ادي ال�صعب الذي
نعي�شه .ويف امل�ستقبل �إذا بقي و�ضع البلد على حاله رمبا لن يعود با�ستطاعتنا
�أن نرت ��اد امل�س ��ابح ،لذلك نتمنى عل ��ى الدولة �أن ت�أخذ بعني االعتبار �أو�ض ��اع
ال�شباب والظروف االقت�صادية التي نعي�شها".
 بدوره ح�س ��ن نعيم �ش ��ريفة ،يقول� " :آتي �إىل البحر كي �أريح �أع�ص ��ابي من�ض ��غط العمل واحلياة ولأمار�س ال�س ��باحة و�أت�ش ��م�س قلي ًال ،وهنا ال بد من �أن
نتط ��رق �إىل تعرف ��ة الدخ ��ول يف العديد من امل�س ��ابح التي بات ��ت ال حتتمل يف
غياب الرقيب واحل�س ��يب ،لذلك على وزارة ال�س ��ياحة �أن تراقب هذه امل�سابح
وت�ض ��ع تعرفة مالئمة لنتمكن من ارتيادها و�ص ��دقيني �أنا �أرتاد امل�سبح ح�سب
�إمكانياتي ،وطبع ًا ال ن�س ��تطيع �أن ننكر �أن هناك عدد �ض ��ئيل جد ًا من امل�سابح
التي ت�شعر مع املواطن ،فال تزيد التعرفة ع�شوائي ًا و�أنا �أطبق املثل الذي يقول
"على قد ب�ساطك مد رجليك".
 لذل ��ك نحن ما نزال بانتظار الدولة ،لأنه لغاية الآن مل �أ�ش ��عر بوجود دولة،خ�صو�ص ًا و�أن الدولة تق�ضي براحة �شعبها".
 ه ��دى خط ��اب تع�ش ��ق البحر ،تق ��ول " :ال �أ�س ��تطيع �أن �أتخيل نف�س ��ي بعيدةع ��ن البحر ،ف�أنا �أع�ش ��ق البحر ملا يعك�س ��ه من راحة نف�س ��ية وج�س ��دية يف �آن
مع ًا خ�صو�ص� � ًا يف ظل الأو�ضاع ال�سيا�س ��ية والأمنية التي عانينا منها م�ؤخر ًا،
لذلك فالبحر هو امللج�أ الوحيد الذي فيه ن�ض ��ع كل همومنا و�أفراحنا �أي�ض� � ًا،
وال ت�ستغربي �إن قلت لك ب�أنني �أحيان ًا كثرية �أخاطبه فهو كما يقال "ال�صديق
وقت ال�ض ��يق" وبالرغم من الظروف االقت�صادية ال�صعبة ترينني �أخفف من
م�ش ��اويري لأمتكن من ارتياد البحر ،لذلك ن�أمل من الدولة �أن تفكر بنا بع�ض

ال�شيء� ،أي �أن تفكر بالنا�س الذين هم لي�سوا يف م�ستواها (�أي الدولة) فنحن
ال ن�ستطيع �أن نعي�ش مثل "ن�سوانن ووالدن"
 اللق ��اء الأخ�ي�ر كان م ��ع هنادي حم ��ادة التي حتر� ��ص منذ خم�س �س ��نواتعلى ا�س ��تئجار "�شاليه" لتم�ضية ف�صل ال�ص ��يف ،تقول " :منذ خم�س �سنوات
ا�س ��ت�أجرت ه ��ذا "ال�ش ��اليه" لأنن ��ي ب�ص ��راحة ال �أ�س ��تطيع �أن �أر�س ��ل �أوالدي
لوحدهم �إىل البحر ،خ�صو�ص� � ًا و�أن زوجي م�سافر .لذلك �أ�شعر ب�أن امل�س�ؤولية
على عاتقي م�ضاعفة .وهكذا �أ�شعر بالراحة لأنهم حتت نظري بحيث �أ�ستطيع
�أن �أ�ض ��من �سالمتهم .لكن احلقيقة �أنني �س ��نة بعد �سنة �أ�شعر بالعبء املادي
الثقيل وال �سيما يف ظل الظروف االقت�صادية ال�صعبة فالأ�سعار مبجملها "نار
وكوى" ،لكن ما باليد حيلة خ�صو�ص� � ًا و�أننا يف لبنان ،لي�س هناك من متنف�س
�آخر لتم�ض ��ية ال�ص ��يف ف�إما اجلبل �أو البحر ،وكما تعلمني فالأوالد يف�ض ��لون
البحر على اجلبل".
 ت�ض ��يف " :نحن نتمنى من احلكومة العتيدة �أن تبد�أ بو�ضع خطة اقت�صاديةت�ستعيد من خاللها بع�ض "البحبوحة" لهذا ال�شعب امل�سكني".
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مناسبات

مناسبات

�أوغلو �أدى وال�سنيورة �صالة اجلمعة يف �صيدا وتفقدا املركز الطبي
واحلريري تومل على �شرفه يف جمدليون مب�شاركة فاعليات جنوبية

كرمت املطارنة " عودة وحداد وكفوري ون�صار يف عيد �شفيعهم
احلريري  :لن�أخذ من م�سريتهم و�إميانهم عرب ًا نقتدي بها ودرو�س ًا نتع ّلم منها

قال الرئي�س ال�س ��نيورة  :بالن�س ��بة ملو�ض ��وع ت�شكيل
احلكوم ��ة �إ�س� ��ألوا الرئي�س املكلف  ..الأمور �س ��وف
ت�أخ ��ذ وقته ��ا وان �ش ��اء اهلل لي� ��س ببعي ��د ولكن اي
تف�صيل ُي�سئل عنه الرئي�س املكلف .

وهم الذين زرعوا املحبة والألفة يف نفو�س رع ّيتهم
عموم �أهايل �ص ��يدا وجوارها ..وه ��م الذين كانوا
معن ��ا و�أمامن ��ا يف ك ّل حلظة ودقيق ��ة كانت تتط ّلب
تدخ ��ل �أهل اخل�ي�ر واحلكم ��ة واملحب ��ةّ ..
ّ
فعطروا
م�س�ي�رتنا ب�أخالقه ��م العالي ��ة ونفو�س ��هم الكبرية
وحم ّبتهم لأهلهم ووطنهم احلبيب لبنان..
و�أ�ضافت� :إ ّننا �إذ ن�ستذكر معكم ومعهم
يف مثل هذه الأيام من العام � ..2006أيام العدوان
واحلق ��د ..كي ��ف حتولت �ص ��يدا وجواره ��ا مع ك ّل
اجلنوب �إىل عائلة واحدة وبيت ًا واحد ًا ويد ًا واحدة
وقلب ًا واحد ًا ..ن ��ر ّد العدوان ..ون�ض� � ّمد اجلراح..
ونقت�سم قدرنا وم�صرينا ..نت�ألمّ لبع�ضنا البع�ض..
ونواج ��ه حتدّياتنا وم�ص�ي�رنا كعائلة واحدة �ض ��د
عد ّو واحد ..مل يكن الدر�س الأول وال الأخري الذي
يل ّقن ��ه �أبناء �ص ��يدا واجلن ��وب للع ��دو التاريخي..
ال ��ذي ما فتئ وعل ��ى م ّر عقود طويل ��ة يزرع حقده
ودم ��اره وجم ��ازره وفتن ��ه �ض ��د لبن ��ان ..و�ض ��د
اللبنانيني و�إخوانهم من �أبناء ال�ش ��عب الفل�سطيني
العزي ��ز الذي �س ��تبقى ق�ض� � ّيتهم ق�ض ��يتنا الأوىل
وه ّمن ��ا الأول ..و�إ ّنن ��ا عل ��ى يقني ب�أنّ هذا ال�ش ��عب
العظيم �سينت�ص ��ر لق�ض ��يته ويقيم دولت ��ه ويح ّقق
عودته ب� ��إذن اهلل تع ��اىل ..و�إ ّننا يف ه ��ذه الأيام..
ويف ه ��ذه الذكرى الأخوية واملم ّي ��زة وال ّرفيعة بك ّل
م ��ا لها من قدا�س ��ة واحرتام ..ف�إ ّننا ن ��ود �أن نقدّم
لك ّل اللبنانيني منوذج ًا ع ��ن الوحدة الوطنية التي
ما اهتزّت وال ت�ص� �دّعت ..و�س ��تبقى �صيدا ح�صن ًا
منيع� � ًا للوح ��دة الوطني ��ة ومنطلق ًا ل ��ك ّل مبادرات
اخلري والعزّة والكرامة من �أجل لبنان �س ��يد ًا حر ًا
م�ستق ًال..

زار وزي ��ر خارجي ��ة اجلمهورية الرتكي ��ة احمد داوود
اوغل ��و مدينة �ص ��يدا يرافقه رئي�س حكومة ت�ص ��ريف
الأعم ��ال ف� ��ؤاد ال�س ��نيورة ووزيرا املال حممد �ش ��طح
والدول ��ة خالد قباين و�س ��فري تركيا يف لبن ��ان والوفد
الرتك ��ي املرافق ،حي ��ث �أدوا �ص�ل�اة اجلمعة يف جامع
احل ��اج به ��اء الدي ��ن احلري ��ري عن ��د مدخل �ص ��يدا
ال�ش ��مايل ،بح�ضور ال�س ��يد �ش ��فيق احلريري لينتقلوا
بع ��د ذلك اىل حيث موقع م�ش ��روع ان�ش ��اء امل�ست�ش ��فى
الرتكي «املركز الطبي املتخ�ص ���ص باحلروق» واملقدم
كهبة من ال�شعب واحلكومة الرتكيني ،حيث اطلعوا من
مدير امل�شروع على املراحل التي قطعها العمل فيه .

�أوغلو
ويف ت�ص ��ريح ل ��ه اثر اجلولة ق ��ال �أوغلو  :انه ل�ش ��رف
عظي ��م يل �أن اك ��ون يف �ص ��يدا برفق ��ة الرئي� ��س ف�ؤاد
ال�س ��نيورة الذي نعتربها �ص ��ديقا كبريا لرتكيا ،ونحن
نحم ��ل حمبة و�ص ��داقة كبرية ل�ش ��عب لبنان ول�ش ��عب
�ص ��يدا والتي ترتكز اىل عالق ��ات تاريخية بني بلدينا.
ونح ��ن نتفقد اليوم موقع امل�ست�ش ��فى الرتكي الذ تقوم
به حكومتنا بدعم من ال�ش ��عب الرتك ��ي ليكون عربون
�ص ��داقة منه لل�ش ��عب اللبناين وهو جزء م ��ن برنامج
الدع ��م الرتك ��ي للبن ��ان  .ونح ��ن �س ��نتابع يف ترجمة
وتثم�ي�ر وتطوي ��ر ه ��ذه العالق ��ات مع ��ا يف العديد من
املجاالت التي تعرب فيها تركيا دائما عن دعمها للبنان
من خالل العديد من امل�شاريع والربامج واملواقف التي
تدعم نهو�ضه وازدهاره وا�ستقراره.
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حكومة و�ش ��عبا على خمتلف املواقف االيجابية التي
وقفته ��ا اىل جان ��ب لبنان و�ش ��عبه وجتل ��ت يف عدة
امور اقت�صادية واجتماعية و�سيا�سية واغاثية وعلى
ال�صعيد اللبناين الداخلي ،وقال :هذه الزيارة طيبة
يقوم بها الأخ وال�ص ��ديق �أحمد �أوغلو وزير خارجية
اجلمهورية الرتكية وهو اي�ض ��ا يحم ��ل حتيات دولة
الرئي� ��س رج ��ب طي ��ب اردوغ ��ان ويع�ب�ر ع ��ن هذه
ال�ص ��داقة وعمق العالقات التي تربط ما بني تركيا
ولبن ��ان ،واحد مظاهر ه ��ذه العالقة جتلى يف عدد
من الأمور التي ا�س ��همت فيه ��ا تركيا على اكرث من
�صعيد �سيا�س ��ي واقت�صادي وعمراين واغاثي ،ومن
هذه الأمور هذا امل�شروع الذي نحن نقف اليوم على
املوقع الذي ي�صار اىل ت�شييد امل�ست�شفى املخ�ص�ص
ملعاجلة ال�ص ��دمات واحلروق وهو الوحيد من نوعه
يف لبنان ..والذي ي�ؤ�س ���س كم�ست�ش ��فى متخ�ص ���ص
يف هذا اخل�ص ��و�ص .وكما فهمنا الآن من املهند�س
مدي ��ر املوقع �أنه خ�ل�ال ايام �س ��وف تنتهي عمليات
احلفر وتبد�أ عمليات الت�شييد ،وانها �سوف ت�ستغرق
قرابة ال�س ��نة وبالتايل �س ��يكون ذلك امر طيب جدا
لبدء اعمال هذا امل�ست�ش ��فى .نحن نتوجه بال�ش ��كر
والتقدي ��ر لهذه املبادرة الطيبة التي تقوم بها تركيا
والأخ ��وة يف احلكومة الرتكي ��ة يف مقدمهم الرئي�س
الوزراء ال�س ��يد رجب طيب اردوغان ون�ش ��كر لل�سيد
اوغلو ال�ص ��ديق الذي رافقنا يف الكثري من املراحل
وال�ص ��عوبات التي مررنا بها وكان اىل جانبنا وكان
نعم �ص ��لة الو�ص ��ل التي ترب ��ط بني بلدين ��ا فله منا
كل التقدي ��ر والتحيات ويحم ��ل التقدير ملعايل دولة
الرئي�س اردوغان .
وردا عل ��ى �س� ��ؤال ح ��ول مو�ض ��وع ت�ش ��كيل احلكومة

يف جمدليون
بعد ذل ��ك انتقل اجلميع اىل جمدليون حيث �أوملت
وزيرة الرتبية والتعليم العايل بهية احلريري على
�شرف ال�ض ��يف الرتكي بح�ضور الرئي�س ال�سنيورة
وح�ش ��د م ��ن املدعوي ��ن تقدمه ��م الن ��واب « نه ��اد
امل�ش ��نوق  ،عبد اللطي ��ف الزين وعلي ع�س�ي�ران»،
رئي�س املحاكم ال�شرعية العليا ال�شيخ عبد اللطيف
دري ��ان ،و�أع�ض ��اء املجل� ��س ال�ش ��رعي الإ�س�ل�امي
«حمي ��ي الدي ��ن القط ��ب ،حمم ��د راجي الب�س ��اط
وعب ��د احللي ��م الزي ��ن « ،مفت ��ي �ص ��ور ومنطقتها
القا�ضي ال�شيخ حممد دايل بلطة ،املطران اليا�س
كفوري ،وممثل املطران اليا�س ن�ص ��ار املون�سنيور
اليا�س الأ�س ��مر  ،قا�ض ��ي �ص ��يدا اجلعفري ال�شيخ
ح�س�ي�ن دروي�ش ،رئي�س املكتب ال�سيا�س ��ي للجماعة
اال�س�ل�امية يف لبن ��ان الدكت ��ور علي ال�ش ��يخ عمار
وامل�س� ��ؤول ال�سيا�س ��ي للجماعة يف اجلنوب ب�س ��ام
حم ��ود ،ال�س ��يد �ش ��فيق احلري ��ري ،رئي� ��س احتاد
الغ ��رف اللبنانية حممد الزع�ت�ري ،ورئي�س جتمع
�ص ��ناعيي اجلنوب حممد ح�سن �صالح وح�شد من
الفاعليات ال�ص ��يداوية واجلنوبية واع�ضاء اللقاء
الت�شاوري ال�صيداوي .
وعل ��ى هام� ��ش الغ ��داء التكرميي  ،ق ��دم �أوغلو اىل
الوزيرة احلريري ن�سخة من كتاب من ت�أليفه بعنوان
«العامل اال�سالمي يف مهب التحوالت احل�ضارية».

ملنا�س ��بة عيد �ش ��فيعهم مار اليا� ��س ،كرمت وزيرة
الرتبي ��ة والتعليم الع ��ايل بهية احلري ��ري ك ًال من
املطارن ��ة “ مرتوبوليت بريوت لل ��روم الأرثوذك�س
املطران اليا�س عودة وراعي �أبر�ش ��ية �ص ��يدا ودير
القم ��ر لل ��روم الكاثوليك املط ��ران اليا� ��س حداد
ورئي�س ا�س ��اقفة �ص ��ور و�ص ��يدا ومرجعيون للروم
الأرثوذك�س املطران اليا�س كفوري وراعي ابر�شية
�ص ��يدا ودير القمر للموارنة املطران اليا�س ن�صار
ممثال باملون�سنيور اليا�س الأ�سمر” ،وذلك يف حفل
غداء تكرميي �أقامته على �شرفهم يف دارة العائلة
يف جمدلي ��ون وح�ض ��ره  :وزي ��ر �ش� ��ؤون املهجرين
رميون عودة ،والنائبان” علي ع�س�ي�ران ومي�ش ��ال
مو�س ��ى” ،مفتي �ص ��يدا واق�ض ��يتها ال�ش ��يخ �سليم
�سو�س ��ان ،مفت ��ي �ص ��يدا اجلعفري ال�ش ��يخ حممد
ع�س�ي�ران ،مفتي حا�صبيا ومرجعيون ال�شيخ ح�سن
ديل ،العالمة ال�س ��يد هاين فح�ص ،مطران �ص ��ور
للموارنة �ش ��كر اهلل احلاج ،النائب ال�سابق جورج
جنم ،مدعي عام التمييز القا�ض ��ي �سعيد مريزا،
قائ ��د الل ��واء الثال ��ث يف اجلي�ش اللبن ��اين العميد
نبي ��ل �أبو خالد ،نائب مدي ��ر املخابرات يف اجلي�ش
اللبن ��اين العقيد عبا�س ابراهيم ،والعميد �ص�ل�اح
ج�ب�ران ،وقائد منطقة اجلن ��وب الإقليمية يف قوى
الأمن الداخل ��ي العقيد منذر الأيوب ��ي ،مدير فرع
خمابرات اجلي�ش يف اجلنوب العقيد علي �شحرور،
قائد �سرية درك �صيدا العقيد ناجي امل�صري� ،آمر
مفرزة اجلنوب الق�ضائية العقيد يو�سف ابو خليل،
ورئي�س فرع املعلومات يف اجلنوب املقدم عبد اهلل
�سليم،وال�س ��يد �ش ��فيق احلري ��ري ،ممثل حمافظ
اجلن ��وب مالك عب ��د اخلالق امني �س ��ر املحافظة

نق ��وال بو�ض ��اهر ،امل�س� ��ؤول ال�سيا�س ��ي للجماع ��ة
اال�سالمية يف اجلنوب ب�سام حمود ،ممثل منظمة
التحرير الفل�سطينية م�س�ؤول العالقات اخلارجية
خال ��د ع ��ارف ،م�س� ��ؤول حركة حما� ��س يف منطقة
�ص ��يدا ابو �أحمد ف�ضل ،امني �س ��ر اللجنة ال�شعبية
ملنظمة التحرير الفل�س ��طينية حممد هاين املوعد،
رئي� ��س احت ��اد غ ��رف التج ��ارة اللبناني ��ة حمم ��د
الزعرتي ،رئي�س جمعية جتار �ص ��يدا و�ض ��واحيها
علي ال�ش ��ريف ،قن�صل �س ��احل العاج ر�ضا خليفة،
ال�س ��فري عبد املوىل ال�ص ��لح ،رئي�س احتاد نقابات
العمال وامل�ستخدمني عبد اللطيف الرتياقي ،رئي�س
رابطة �أطباء �ص ��يدا الدكتور ه�ش ��ام قدورة ،مدير
كلي ��ة االعالم – الف ��رع الأول الدكتور م�ص ��طفى
متبويل ،مدير م�ؤ�س�س ��ة احلريري يف �صيدا حميي
الدين القطب وعدد من ر�ؤ�س ��اء بلديات وخماتري
مناطق “�ص ��يدا،الزهراين وجزين ،وممثلون عن
القطاع الطبي وعن هيئات �أهلية وتربوية.
و�ألقت احلريري كلمة خالل احلفل دعت فيها اىل
ا�س ��تخال�ص الدرو� ��س والعرب والتعلم من م�س�ي�رة
واميان ووفاء املحتفى بهم املطارنة ،الذين زرعوا
املحب ��ة والألف ��ة يف نفو� ��س رعيتهم عم ��وم �أهايل
�صيدا وجوارها :
أرح ��ب بكم يف بيتك ��م ..بيت الأخوة
�أو ّد بداي ��ة �أن � ّ
الآباء �أ�ص ��حاب ال�س ��يادة املطارنة اليا�س حداد..
اليا�س ن�ص ��ار ..اليا�س كفوري واليا�س عودة الذي
باركنا بوجوه يف هذه املنا�س ��بة ..الذي ��ن �أردنا �أن
نكون و�إ ّياكم لنهنئهم بعي ��د القدي�س مار اليا�س..
ولن�أخ ��ذ م ��ن م�س�ي�رتهم و�إميانه ��م و�إخال�ص ��هم
ووفائه ��م عرب ًا نقتدي به ��ا ودرو�س� � ًا نتع ّلم منها..
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وف��د م�ؤ�س�ساتي من اجلماعة اال�سالمي��ة والأمني يف جمدليون بابتي:
لت�سري��ع ت�شكي��ل حكومة الوح��دة برئا�سة �سع��د احلريري
من اجل ار�ساء قواعد اال�ستقرار ومعاجلة الق�ضايا االجتماعية
ا�س ��تقبلت وزيرة الرتبية والتعلي ��م العايل بهية احلري ��ري يف جمدليون وفدا
م�ؤ�س�س ��اتي ًا من اجلماعة اال�س�ل�امية يف لبنان �ض ��م رئي�س مكتب امل�ؤ�س�س ��ات
يف اجلماعة ع�ض ��و املكتب ال�سيا�س ��ي املهند�س عبد اهلل بابتي يرافقه امل�س�ؤول
التنظيمي يف اجلنوب ح�سن ابو زيد و�أحمد اجلرديل ومطاع جمذوب.
وجرى خالل اللقاء عر�ض للأو�ض ��اع العامة يف البالد ولل�ش� ��أنني االجتماعي
والتنموي العام ومدى انعكا�س ت�س ��ريع ت�شكيل احلكومة اجلديدة على معاجلة
الق�ض ��ايا االجتماعية واالقت�صادية للمواطنني ،و�أهمية الت�شبيك والتعاون بني
م�ؤ�س�س ��ات املجتم ��ع املدين والأهلي ،والنموذج الناجح الذي تقدمه �ص ��يدا يف
هذا املجال عرب ال�ش ��بكة الأهلية فيها ،و�ض ��رورة و�أهمية تعميم هذا النموذج
على كل لبنان.
وحتدث بابتي اثر اللقاء فقال :كانت جولة افق حول امل�ستجدات على ال�ساحة
اللبناني ��ة وتطلعاتنا يف التعبري عن حاجات �ش ��عبنا وجمتمعنا ب�إر�س ��اء قواعد
اال�س ��تقرار يف البلد ب�أ�س ��رع ما ميكن من خالل ت�ش ��كيل حكومة وحدة وطنية
برئا�س ��ة ال�ش ��يخ �سعد الدين رفيق احلريري لت�س ��يري الأمور يف البلد وبال�شكل
الذي يتطلع اليه النا�س على �صعيد معاجلة الق�ضايا االجتماعية واالقت�صادية
التي يعي�ش ��ها �أهلنا يف خمتلف املناطق وخا�ص ��ة املحرومة ،و�ض ��رورة ت�ضافر

اجلهود بني اجلماعة اال�سالمية وتيار امل�ستقبل يف حل كل امل�شكالت ويف قيام
م�ؤ�س�سات املجتمع املدين بواجبها على �أكمل وجه.
والتقت احلريري امل�ست�ش ��ار العالمة ال�س ��يد حممد ح�س ��ن الأمني الذي بحث
معها �ش�ؤون ًا عامة.

جمل�س ادارة "اجلامعي للتكنولوجيا" يجتمع بح�ضور
احلريري وممثل �سفري فرن�سا فرعان جديدان يف البقاع
واجلبل واللغة االنكليزية �أ�سا�سية اىل جانب الفرن�سية

عقد جمل�س ادارة املعهد اجلامعي للتكنولوجيا يف اجلامعة اللبنانية اجتماعه
الدوري برئا�سة رئي�س املجل�س الدكتور �سليم كتفاغو ،وبح�ضور وزيرة الرتبية
والتعليم العايل بهية احلريري وممثل �س ��فري فرن�س ��ا يف لبن ��ان �أندريه باران
ال�س ��يدة مارتني هريلني وعميد كلية العلوم يف اجلامعة اللبنانية الدكتور علي
منيمنة وعميد كلية الهند�س ��ة الدكتور حمم ��د زعيرت ،وعميد املعهد اجلامعي
للتكنولوجيا الدكتور علي ا�س ��ماعيل وممثل الأ�ساتذة يف املعهد الدكتور جهاد
حجار و�أع�ضاء جمل�س االدارة.
وج ��رى خ�ل�ال االجتماع تقييم لل�س ��نة اجلامعي ��ة  2009-2008يف املعهد وما
�ش ��هده م ��ن تطوير على �ص ��عيد ادخ ��ال تعليم امل ��واد يف بع�ض الف ��روع باللغة
االنكليزية ،ويف ا�سرتاتيجية املعهد لل�سنة اجلامعية املقبلة خا�صة بعدما تقرر
ان�شاء فرعني جديدين للمعهد يف غزة –البقاع وعبيه –ال�شوف.
ومت حتدي ��د موعد امتحان الدخول للع ��ام اجلامعي  2010-2009يف  23و24
�أيل ��ول املقبل وحت ��دد عدد الطالب لكل فرع مبائة طالب (  50للغة الفرن�س ��ي
و 50للغة االنكليزية ).
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احلريري ا�ستقبلت خالد عارف ووفدا من مغدو�شة:
للنهو�ض مبنطقة �صيدا كوحدة متكاملة

عر�ض ��ت وزي ��رة الرتبي ��ة والتعلي ��م الع ��ايل بهي ��ة
احلري ��ري الأو�ض ��اع عل ��ى ال�س ��احة الفل�س ��طينية
ويف املخيم ��ات الفل�س ��طينية يف لبنان مع م�س� ��ؤول
العالق ��ات اخلارجي ��ة يف منظم ��ة التحري ��ر
الفل�س ��طينية اللواء خالد ع ��ارف الذي التقاها يف
جمدليون بح�ضور ال�سيد عدنان الزيباوي.
وتن ��اول اللقاء التط ��ورات العامة على ال�س ��احتني
اللبنانية والفل�س ��طينية ،وال�ش� ��أن املت�صل بالوجود

الفل�سطيني يف لبنان ب�شكل عام.
وكان ��ت احلري ��ري ا�س ��تقبلت يف جمدلي ��ون وفدا
من بلدة مغدو�ش ��ة تقدمه رئي� ��س البلدية الدكتور
غازي �أيوب و�ضم ر�ؤ�ساء �أندية وجمعيات وا�ساتذة
وممثلني عن التعاونية ،بحثوا معها يف ق�ضايا تهم
البلدة وال �سيما مو�ضوع امللعب الريا�ضي يف البلدة
و�ض ��رورة احلفاظ عليه كمتنف�س ل�ش ��بابها ومكان
ل�صقل مهارات ومواهب نا�شئتها.

كما و�ض ��ع الوف ��د احلري ��ري يف �أجواء التح�ض�ي�ر
ملهرجانات كروم ال�شم�س يف مغدو�شة املقررة هذا
ال�صيف.
و�أكدت احلريري �أمام الوفد العمل �س ��ويا من اجل
النهو� ��ض مبنطق ��ة �ص ��يدا كوح ��دة متكاملة ،من
خ�ل�ال مقوماتها ال�س ��ياحية والطبيعي ��ة والرتاثية
مثمنة دور البلديات والأندي ��ة واجلمعيات املحلية
يف هذا املجال.

وحدد املجل�س احلادي والثالثني من متوز اجلاري موعدا لإقامة حفل التخرج
ال�س ��نوي لطالبه املنتهني ،حيث �س ��يقام احلفل عند ال�ساد�س ��ة م�ساء يف باحة
املعهد يف �صيدا برعاية الوزيرة احلريري.
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بهية احلريري تفقدت برفقة مو�سى وفاعليات مغدو�شة
املدر�سة املهنية وحميطها متهيدا لتحديد
مكان وحدات التدري�س اجلاهزة املقدمة من احلكومة الرتكية
قام ��ت وزيرة الرتبي ��ة والتعليم العايل بهي ��ة احلريري بزيارة لبلدة مغدو�ش ��ة يف
ق�ض ��اء �ص ��يدا حيث تفقدت مبنى مدر�سة مغدو�ش ��ة الفنية واملنطقة املحيطة بها
لتحدي ��د املكان الذي �سي�س ��تقبل الهبة املقدمة من احلكوم ��ة الرتكية للبلدة وهي
عب ��ارة عن وح ��دات تدري�س جاهزة وجمهزة مع ملحقاتها �ست�ض ��م اىل املدر�س ��ة
املهنية يف مغدو�شة.
ورافق الوزيرة احلريري يف اجلولة النائب الدكتور مي�ش ��ال مو�سى ومدير عام التعليم
املهن ��ي �أحم ��د دياب ورئي�س بلدية مغدو�ش ��ة الدكتور غازي اي ��وب وكاهن الرعية الأب
توفيق حوراين ومدير املدر�س ��ة املهنية وخماتري وفاعليات البلدة ،باال�ضافة اىل رئي�س
الوحدة الهند�سية يف وزارة الرتبية املهند�س جمال عبد اهلل.
وعاين ��ت احلريري عن قرب الأماكن املقرتحة م ��ن قبل الوزارة ومن قبل الأهايل
لإ�س ��تقبال الهبة الرتكية ،لإختيار الأن�سب منها للمدر�سة وللبلدة .وكلفت الدائرة
الهند�سية يف الوزارة درا�سة االقرتاحات املقدمة بهذا اخل�صو�ص متهيد ًا لتحديد
املكان النهائي الأ�سبوع املقبل.
و�أعلنت احلريري اثر اجلولة عن عزم وزارة الرتبية وبالتزامن مع م�ش ��روع الهبة
الرتكية اطالق م�شروع ترميم واعاجة ت�أهيل مبنى املدر�سة املهنية يف البلدة.
وقالت :املو�ضوع يتعلق بزيادة وحدات جاهزة ملهنية مغدو�شة والتي حتتاج اىل هذا
الأمر لأن املهنية بنيت قبل اربعني �سنة ،واهمية هذا التجمع للأبنية املدر�سية �أنه
جتمع ملك الدولة وملك وزارة الرتبية ،ون�ستطيع �أن نحافظ على اكرب قدر ممكن
م ��ن احليوي ��ات التي ميكن ان تقوم داخل التجمع ،هناك ملعب كرة قدم ي�س ��تفيد
منه �ش ��باب البل ��دة واملحيط ،ونحنا نطم ��ح لأن يكون ملعبا حقيقي� � ًا .وقد تفقدنا
املوق ��ع وتبلورت لدينا افكار متعددة للإ�س ��تفادة من امل�س ��اهمة الرتكية ،النه لي�س
لدينا م�صلحة يف ان نحرم مغدو�شة من  800مرت مبني تابع للمهنية �أكرب مبرتني
م ��ن البن ��اء الذي نحن متواجدون فيه ..اي ان مغدو�ش ��ة ا�ص ��بحت ملتقى بتجمع
املدار�س هذا لكل املحيط..الهدف الأ�سا�س ��ي هو ان جند ت�ستطيع النا�س ان ت�صل
اليها ب�س ��هولة وهذا وا�ضح من عدد الطالب املوجود لدينا .وبالن�سبة لنا �سن�سعى
لرتميم هذا املبنى والذي هو حق مغدو�ش ��ة .ونحن اعطينا الوحدة الهند�س ��ية يف
وزارة الرتبية مهلة اىل يوم االثنني كي تعطينا اقرتاح ًا �ضمن االتفاق الذي تو�صلنا
اليه مع كل فاعليات البلدة وبح�ض ��ور املدير الع ��ام للتعليم املهني والتقني والذين
هم بالنهاية �سي�ستلمون هذه الهبة.
من جهته النائب مي�شال مو�سى رحب بالهبة الرتكية املقدمة لبلدة مغدو�شة منوها
بجهود وزيرة الرتبية يف هذا االطار وقال :هو مو�ض ��وع هبة لدعم املدر�سة املهنية
يف مغدو�شة ،ويتعلق بعدم وجود م�ساحة متوفرة من الأر�ض ،كون هناك ملعب كرة
قدم تابع لوزارة الرتبية لكن ي�س ��تعمل من اه ��ايل البلدة ،فمطلوب اليوم احلفاظ
على هذا امللعب لكن اي�ض ��ا قبول هذه الهبة وان يكون هناك م�ساحات كافية لهذه
الهبة ،فالزيارة كانت مببادرة من الوزيرة احلريري لكي يتم تن�سيق هذا املو�ضوع
وان �شاء اهلل توفقنا اىل حلول وهناك خيارات متعددة �سيتم درا�ستها هند�سيا مبا
يكفل تدعيم هذه املدر�سة املهنية وتقويتها مب�ساعدة الوزيرة احلريري ومبا ي�ؤمن
احلفاظ على ملعب كرة القدم .
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تتويج ًا لن�شاطاتها مبنا�سبة العيد الثالثني بعد املِائة على ت�أ�سي�س
املقا�صد قامت جمعية املقا�صد اخلريية الإ�سالمية �صيدا ،ب�إطالق
كتابها الأول ”املقا�صد ب�أقالم متخ ِّرجيها” 1956-1943م.
حي ��ث �س � ّ�طروا �س�ي�رتهم وذكرياته ��م املقا�ص ��دية ،و�س�ي�رة
حياتهم الذاتية وذلك ،خالل جولة نظمتها اجلمعية لقدامى
متخرجيها على امل�ؤ�س�سات التابعة لها يف �صيدا ،بد�أت بزيارة
ثانوية ح�سام الدين احلريري للتعرف على هذا ا َملعلم الرتبوي
الهام الذي قدّمه للمقا�ص ��د رئي�س ��ها الفخ ��ري دولة الرئي�س
ال�ش ��هيد رفي ��ق احلري ��ري ،انطلق بعده ��ا الوفد املقا�ص ��دي
�إىل مدر�س ��ة عائ�ش ��ة �أم امل�ؤمنني الرتاثية التي تقوم م�ؤ�س�سة
احلري ��ري على نفقتها بتنفيذ جميع الأعمال الهند�س ��ية فيها
للحفاظ على الرتاث ،جولة داخل �أ�سواق مدينة �صيدا القدمية
و�صو ًال �إىل ثانوية املقا�صد الإ�سالمية للبنني ،يرافقهم رئي�س
اجلمعي ��ة املهند�س حممد راجي الب�س ��اط وعدد من �أع�ض ��اء
جمل�س ��ي الأمن ��اء واالدارة يف اجلمعية .والقى الب�س ��اط كلمة
باملنا�س ��بة نوه فيها باجلهود التي بذلت لإ�ص ��دار هذا الكتاب
م�ؤك ��د ّا على دور املقا�ص ��د اخلريي والوطني وا�ض ��ع ًا ن�ص ��ب
عينيه �إعادة اللحمة بني املقا�ص ��ديني ومقا�صدهم ...ومن ِّوه ًا
باخليرّ ين م ��ن �أبناء هذا البلد الطيب الذين واكبوا م�س�ي�رة
املقا�صد دعم ًا مادي ًا ومعنوي ًا.
بعدها َّمت توزيع كل املن�شورات التي �صدرت عن اجلمعية لهذا
الع ��ام مب ��ا فيها كتاب املقا�ص ��د ب�أقالم متخ ِّرجيه ��ا ،واختتم
االحتفال بغداء على �شرف ُقدامى اخل ِّريجني.
م ��ن املتخرجي�ي�ن الذي ��ن ح�ض ��روا بالإ�ض ��افة �إىل رئي� ��س
جمعية املقا�ص ��د اخلريية الإ�س�ل�امية �صيدا املهند�س حممد
راج ��ي الب�س ��اط:رئي�س جمعي ��ة املقا�ص ��د الأ�س ��بق الدكت ��ور
عدنان النوام ،رئي�س م�ؤ�س�س ��ة احلريـري الأ�س ��تاذ م�صطفى
الزع�ت�ري ،النائـب ال�س ��ابق املحامي �أحمد �س ��ويد ،الدكتور
�أمني ال�سو�س ��ي ،الأ�س ��تاذ �أحمد اجلارو�ش ،الأ�س ��تاذ عاطف
اجلبيل ��ي ،ممثـل عـن املتخرج الأ�س ��تاذ خال ��د النكدي ولده
با�سم ،اللواء يا�سني �سويد ،الأديبة الأ�ستاذة حكمت ال�صباغ
واملعروف ��ة با�س ��م الدكتورة مين ��ى العيد ،الأ�س ��تاذ خالد �أبو
علف ��ه ،الأ�س ��تاذ وهيب بو ع ّيا�ش ،الأ�س ��تاذ حمم ��ود اخلليل،
الأ�س ��تاذ �س ��ليم �س ��نجر� ،أمني �س ��ر نقابة املحامني يف لبنان
املحامي حممد �شهاب ،الأ�س ��تاذ ح�سن عبد اجلواد ،العميد
غ�س ��ان ظاهر ،املهند�س كمال النقوزي ،ع�ض ��و بلدية �ص ��يدا
املهند� ��س حممود الدند�ش ��لي ،رئي�س بلدية �ص ��يدا ال�س ��ابق
املهند�س هالل قرب�صلي.
ا�ستعاد اخل ِّريجون ذكرياتهم املقا�صدية وث َّمنوا عالي ًا التطور
الرتبوي والعمراين يف جمعية املقا�ص ��د ،من مدر�س ��ة واحدة
�إىل جمموعة مدار�س متطورة.
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جمعية امل�ؤا�ســـــاة
تخرج الدفعة ال�سابعة ع�شرة

من طالبات معــهد �صـيدا الـتقـني
لل�شابات ومركز التدريب املهني
املعجل مب�شـاركةالـوزيرةاحلريري
احتفلت جمعية امل�ؤا�ساة واخلدمات االجتماعية
يف �ص ��يدا بتخري ��ج الدفع ��ة ال�س ��ابعة ع�ش ��رة
م ��ن طالباته ��ا يف كل من معهد �ص ��يدا التقني
لل�ش ��ابات ومرك ��ز التدري ��ب املهن ��ي املعج ��ل،
مب�ش ��اركة وزيرة الرتبي ��ة والتعليم العايل بهية
احلريري ويف احتفال �أقيم على �س ��طح املبنى
اجلديد الذي يتم بنا�ؤه �ض ��من �أعمال التو�س ��ع
التي ت�شهدها اجلمعية وح�ضر احلفل ح�شد من
ال�شخ�ص ��يات تقدمهم رئي�س امل�ؤ�س�س ��ة العامة
للإ�س ��تخدام عب ��د الغن ��ي �ش ��اهني والقا�ض ��ي
ال�ش ��رعي ال�ش ��يخ حممد �أبو زي ��د ،ومدير دار
العناية الأر�ش ��مندريت نقوال �ص ��غبيني وع�ضو
املجل� ��س البل ��دي ملدينة �ص ��يدا رىل �أن�ص ��اري
ال�ش ��ماع وح�ش ��د من مدراء املدار�س وممثلون
عن هيئات �أهلية واجتماعية.
ا�س ��تهل احلفل بالن�ش ��يد الوطني اللبناين فكلمة
ترحي ��ب من عريف الإحتفال خلي ��ل متبويل ،ثم
�ألقت مديرة اجلمعية مي حا�سبني ح�شي�شو كلمة
�أكدت فيها �أن هذا ال�ص ��رح الرتبوي االجتماعي
�سيبقى ي�ش ��ع نورا وت�ألقا ويرفع عالي ًا راية العلم
واملعرفة والثقافة لتكون خفّاقة يف �سماء الرتبية
والتعلي ��م .وقال ��ت� :إنّ الرتبي ��ة والتق� � ّدم �أم ��ور
مرتابطة وي�ص ��عب ف�ص ��ل بع�ض ��ها عن بع�ض ��ها
الآخر ،واملجتمع الذي تتق ّدم الرتبية فيه ي�ش ��هد
التق ّدم والتم ّدن بخالف املجتمعات القا�صرة يف
الرتبي ��ة ،ف�إنّ متدنها يت�أخر بقدر ت�أخر تربيتها.
و�إن �أح ��د �أه ��داف الرتبي ��ة الإرتق ��اء بالإن�س ��ان
دون ان ين�س ��ى ف�ض ��ل حميط ��ه علي ��ه فهل نحن
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كلبنانيون معرتفون بف�ض ��ل لبنانن ��ا علينا؟� .إننا
يف معهد �ص ��يدا التقني ّ
لل�شا ّبات ن�سعى جاهدين
�إىل الرتكي ��ز على عملية الرتبي ��ة واملواطنية مع
التح�ص ��يل املهني والتقني ملا لها م ��ن دور ف ّعال
يف بناء املجتمعات.
و�ألقت الطالبة نور ال�سو�سي كلمة املتخرجات ثم
حتدثت رئي�سة اجلمعية عرب رعد كل�ش فقالت:
ان هذا ال�صرح بني و�شيد بهمة �أبناء هذه املدينة
العريقة التي لها تاريخ جميد يف العطاء� ،صرح
ارتفع بثقة من �أه ��ل اخلري وواكب التطور بفعل
�إميان من �أع�ض ��اء اجلمعية �أنا�س �آمنوا بالعمل
التطوعي فت�ش ��ابكت �أياديهم بالأيادي البي�ضاء
ف�أ�ص ��بحنا على ما نحن عليه اليوم من م�ؤ�س�سة
متعددة الن�ش ��اطات والعطاءات له ��ا دور فاعل
يف منطقة �ص ��يدا واجلوار .وان القطاف جت�سد
بال�ش ��فافية واملو�ض ��وعية التي متي ��زت بها هذه
اجلمعية مما دفع بكل امل�ؤ�س�سات حملية كانت �أم
عربية �أم دولية لو�ضع ثقتها يف جمعية املوا�ساة
مما ترجم م�ش ��اريع خدماتي ��ة وتنموية خدمت
وتخدم �ش ��ريحة كبرية
م ��ن �ش ��رائح املجتمع،
ه ��ذه ال�ش ��ريحة الت ��ي
نحر�ص نح ��ن كجمعية
على التوا�ص ��ل معها يف
كافة املنا�س ��بات لتعود
بالفائ ��دة عليه ��ا وعلى
حميطه ��ا وعائالته ��ا.
ومل ��ا كان عمل اجلمعية

قد تو�س ��ع لي�شمل قطاعات �ش ��تى فنحن ب�صدد
�إن�ش ��اء ه ��ذا املبن ��ى ال ��ذي نقف على �س ��طحه
الآن بوع ��ود خ�ي�رة من �أه ��ل العطاء ،كم ��ا �إننا
قمنا ب�ش ��راء الأر�ض املال�صقة للمبنني لي�صبح
جمموع ممتلكات اجلمعية حوايل  8دمن يف قلب
مدين ��ة �ص ��يدا .هذا التو�س ��ع يحملنا م�س� ��ؤولية
ولك ��ن ب ��الإرادة والت�ص ��ميم والعم ��ل ال ��د�ؤوب
�س ��نكون على م�ستوى هذه امل�س� ��ؤولية ب�إذن اهلل
تعاىل..
وكانت كلمة لرئي�س امل�ؤ�س�سة الوطنية لال�ستخدام
عبد الغني �ش ��اهني نوه فيها بال ��دور الذي تلعبه
جمعية امل�ؤا�ساة واخلدمات االجتماعية من خالل
م�ؤ�س�س ��اتها ومعاهده ��ا الرتبوي ��ة واالجتماعية
يف ت�أهي ��ل الفتيات للم�س ��تقبل وللدخول يف غمار
احلي ��اة ،م�ش ��ددا عل ��ى �أهمي ��ة برام ��ج الت�أهيل
والتدري ��ب ال�س ��ريع وامل�س ��تدام يف بناء ن�ص ��ف
املجتمع الذي متثله الفتاة واملر�أة.
ويف اخلت ��ام ج ��رى توزي ��ع ال�ش ��هادات عل ��ى
املتخرجات.

ا�ستقبلت املبدعتني ال�صيداويتني يف جمايل الطب والأدب
منرية حبلي و�ألك�سندرا �شريتح
بهية احلريري :متثالن لبنان الذي نريده على �صورة �أبنائه املبدعني

لق ��اءات وزي ��رة الرتبي ��ة والتعلي ��م الع ��ايل بهي ��ة
احلري ��ري يف جمدلي ��ون �أم� ��س م ّيزه ��ا الإب ��داع
والتفوق ،حيث ا�س ��تقبلت احلري ��ري يف جمدليون
الطبيب ��ة اللبناني ��ة ابن ��ة مدين ��ة �ص ��يدا الدكتورة
من�ي�رة حبل ��ي واملتخ�ص�ص ��ة يف معاجل ��ة ح ��االت
الأج ّنة امل�ستع�ص ��ية ،والتي متكنت من اال�سهام يف
�إحراز فتح متقدم يف هذا املجال يتمثل يف معاجلة
حاالت ا�ص ��ابة اجلنني ب�أمرا�ض القلب و�س ��رطان
الرئة وحالة ات�ص ��ال الأوعية الدموية بني جنينني
تو�أمني قبل الوالدة.
واطلع ��ت احلريري م ��ن حبلي التي تتاب ��ع ابحاثها
ومتار�س اخت�صا�ص ��ها يف م�ست�شفى Fetal Care
 Center of Cincinnatiيف والي ��ة �أوهاي ��و
الأمريكي ��ة ،على ما حققته يف هذا املجال واجلدي
يف عامل جراحة وعالج الأج ّنة ،معربة عن فخرها
مبا و�صلت اليه منرية وبكل اجناز يحققه كل عقل
لبناين مبدع وكل موهب ��ة لبنانية يف اي جمال من
املج ��االت فكي ��ف اذا كان هذا الإبداع �ص ��ادر عن
ابنة �صيدا..
كم ��ا ا�س ��تقبلت احلري ��ري الطالب ��ة ال�ص ��يداوية
املتفوقة �ألك�س ��ندرا �ش ��ريتح التي نال ��ت منحة من
جامع ��ة "ي ��ال" يف الوالي ��ات املتح ��دة الأمريكي ��ة
لدرا�سة �شهادة الدكتوراه يف الأدب املقارن بثالث
لغ ��ات وذلك بع ��د تفوقها يف هذا االخت�ص ��ا�ص يف
جامعة  LAUيف بريوت ،علما �أن �ألك�سندرا فازت

يف العام  2005باملرتبة الأوىل على �صعيد لبنان يف
�شهادة الآداب واالن�سانيات الر�سمية وهي خريجة
ثانوية رفيق احلريري يف �صيدا.
وتتناول �ألك�سندرا يف ر�سالة الدكتوراه التي ت�ستعد
له ��ا الأدب بثالث لغات من خالل حقبات تاريخية
ومعا�ص ��رة كان لها ت�أثري على م�سار وتطور الآداب
وانعكا�س ��ها على وج ��وه احلياة والثقافة وال �س ��يما
امل�سرح وال�سينما والعلوم ،وجتري مقارنة بني فيما
بني هذه الآداب وفقا للغاتها وحقباتها..
وقالت �ش ��ريتح ان احل�صول على منحة من جامعة
لني ��ل الدكتوراه يف اخت�ص ��ا�ص الأدب املقارن كان
مبثاب ��ة حل ��م بالن�س ��بة له ��ا و�أن الدور الأ�سا�س ��ي
يف احل�ص ��ول عل ��ى ه ��ذه الفر�ص ��ة لتحقيق احللم
ه ��و جلامعته ��ا  .LAUو�ش ��كرت �ش ��ريتح الوزيرة
احلري ��ري عل ��ى مواكبته ��ا ودعمها له ��ا ورعايتها
لتف ��وق واملتفوق�ي�ن وفتح الآف ��اق �أمامهم للم�ض ��ي
بخطى ثابتة نحو امل�ستقبل.
م ��ن جهتها بارك ��ت احلريري لألك�س ��ندرا متيزها
وتفوقه ��ا املتوا�ص ��ل من ��ذ كان ��ت يف ثانوي ��ة رفي ��ق
احلري ��ري ،ثم على �ص ��عيد لبن ��ان يف االمتحانات
الر�س ��مية وبعده ��ا يف جامع ��ة  LAUوتتويج هذا
التف ��وق بتق ��دمي ر�س ��الة الدكت ��وراه يف �أم�ي�ركا
معتربة �أن �ألك�سندرا �شريتح ومنرية حبلي متثالن
لبن ��ان ال ��ذي نريده على �ص ��ورة ابنائ ��ه املتفوقني
واملبدعني.

مدير املركز الفرن�سي
وكان ��ت احلريري التقت يف جمدليون مدير املركز
الثقايف الفرن�س ��ي يف لبنان اجلنوبي �أوليفييه الجن
بح�ضور من�سقة الأن�ش ��طة امل�شرتكة مع املركز من
قبل م�ؤ�س�س ��ة احلريري تهاين �سنتينا ،حيث تناول
اللق ��اء التع ��اون بني املرك ��ز وامل�ؤ�س�س ��ة يف تنظيم
عدد من الأن�ش ��طة الثقافية والرتاثية خالل �ش ��هر
رم�ضان املبارك.
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برعاية احلريري وزكي املخيم ال�شبابي اللبناين الفل�سطيني
الثالث ينطلق م�ساء الثالثاء يف دير املخل�ص

ترع ��ى وزي ��رة الرتبي ��ة والتعلي ��م الع ��ايل بهية
احلريري و�س ��فري فل�سطني يف لبنان عبا�س زكي
عند ال�ساعة ال�سابعة من م�ساء الثالثاء  28متوز
 ،2009حفل اطالق « املخيم ال�صيفي امل�شرتك
الثالث لل�ش ��باب اللبناين والفل�س ��طيني « والذي
تنظم ��ه م�ؤ�س�س ��ة احلري ��ري للتنمي ��ة الب�ش ��رية
امل�س ��تدامة بالتع ��اون م ��ع املنظمة الفل�س ��طينية
حلقوق الإن�س ��ان وجمعية ال�ش ��باب الفل�سطيني
“ الجىء “ يف اطار فعاليات احياء “ القد�س
عا�ص ��مة للثقافة العربية للع ��ام  2009وذلك يف
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مدر�س ��ة دي ��ر املخل�ص -ج ��ون حتت عن ��وان “
ق�ض ��ية وهوي ��ة “ وي�س ��تمر حتى الثال ��ث من �آب
املقبل.
ويهدف منظمو املخيم اىل جمع عدد من ال�شباب
اللبناين والفل�سطيني يف اطار تثقيفي وترفيهي من
�أجل تعريفهم على القد�س ومكانتها عرب التاريخ،
باال�ض ��افة اىل تطوير معرفتهم النظرية والعملية
يف جمال حقوق االن�س ��ان الثقافية ومدى ارتباط
وتاثري هذه احلقوق على جملة من الق�ض ��ايا مثل
 :املواطن ��ة ،الهوي ��ة ،العي�ش امل�ش�ت�رك ،الأزمات

واحل ��روب ..واىل تعريفهم باجله ��ود املبذولة يف
اطار حوار احل�ضارات
وح�س ��ب القيمني على املخيم ف�إن �أكرث من �س ��تني
�ش ��ابا وفت ��اة لبناني�ي�ن وفل�س ��طينيني من خمتلف
املناطق اللبنانية ومع �شباب فل�سطيني من داخل
الأرا�ض ��ي الفل�س ��طينية� ،س ��يجمتعون يف اط ��ار
حواري وتثقيف ��ي للتعرف على احلق ��وق الثقافية
لالن�س ��ان ودورها يف تعزيز العي�ش امل�ش�ت�رك ويف
تكري� ��س التق ��ارب ب�ي�ن الثقاف ��ات والتق ��ارب يف
املجتمع الواحد.

بهية احلريري ا�ستقبلت الهيئة االدارية اجلديدة
لـ"روتاري"� -صيدا ووفود ًا جنوبية
د.غزاوي :مليون �شجرة من �أندية الروتاري
لكل لبنان ..تبد�أ ب�ألف يف �صيدا
بع ��د انتخ ��اب هيئته االداري ��ة اجلديدة وت�س ��لمها
مهامه ��ا ،ق ��ام وف ��د من ن ��ادي روت ��اري� -ص ��يدا
يتقدمه رئي�س ��ه الدكتور بدر الدين غزاوي بزيارة
لوزي ��رة الرتبي ��ة والتعلي ��م العايل بهي ��ة احلريري
يف جمدلي ��ون .و�ض ��م الوف ��د ك ًال م ��ن “ ال�س ��فري
عبد املوىل ال�ص ��لح ،طارق بعا�ص�ي�ري ،فرن�س ��واز
اجلوهري ،بانا كل�ش قرب�ص ��لي ،نزيه كل�ش ،دانية
ال�صلح ،و�سام �صعب ،املحامي عبد احلليم الزين
وبا�سم رمالوي”.
وو�ض ��ع الوفد وزي ��رة الرتبية يف �أج ��واء انتخابات
الهيئة االدارية اجلديدة للنادي لعام 2010/2009
وبرنامج عمل النادي للعام املقبل ،حيث متنت لهم
احلريري التوفيق يف ت�أدية الر�س ��الة التي اختاروا
حملها.
وحتدث رئي�س النادي الدكتور بدر غزاوي عن ثمانية
م�ش ��اريع يزمع النادي القيام بها يف منطقة �ص ��يدا
واجلنوب خالل والية الهيئة االدارية احلالية ،منها
ما يت�ص ��ل بدعم املدار�س الر�سمية ،ومنها حمالت
ت�ش ��جري واي�ضا م�ش ��روع ملياه ال�ش ��فة ،وبرامج دعم
جلمعيات “ اهلنا وجامع البحر والبيت ال�س ��عيد”،
وم�شاريع تتعلق مبعاجلة النفايات ال�صلبة يف بع�ض
مناط ��ق اجلن ��وب بدعم م ��ن ال�ص ��ندوق الكويتي،
وتق ��دمي منحت�ي�ن درا�س ��يتني واحدة ملدة  3ا�ش ��هر
والثانية ملدة �سنتني للتدريب على ال�سالم.

ويف ما يتعلق مب�ش ��روع الت�ش ��جري قال غزاوي  :ان
امل�ش ��روع ينفذ من قبل �أندية الروتاري على �صعيد
لبنان ككل وي�ش ��مل غر�س مليون �شجرة على مدى
�أرب ��ع �س ��نوات ،و�س ��نبد�أ باملرحلة الأوىل بالن�س ��بة
للجنوب بغر�س �ألف �ش ��جرة يف منطقة �ش ��رحبيل
حتى نهاية العام احلايل بالتعاون مع بلدية بق�سطا
الت ��ي تتب ��ع لها،ك ��ون ه ��ذه املنطقة ت�ش ��هد تزايدا
�سكاني ًا وعمراني ًا م�ضطرد ًا.
و�أعلن غزاوي اي�ض� � ًا عن �أن برنامج روتاري �صيدا
للمرحلة املقبلة ي�ش ��مل تنظيم دورات تدريبية على
القي ��ادة “ � “ RAYLAأي “ �ش ��باب الروت ��اري
للتدريب عل ��ى القيادة “ والتي تنظم على �ص ��عيد
بلدان عربية مثل م�صر والأردن والبحرين ولبنان
بالإ�ض ��افة اىل قرب� ��ص ،وان ��ه متنى عل ��ى الوزيرة
احلريري ت�س ��مية �ش ��باب من قبلها للم�ش ��اركة يف
هذه الدورات.
ويف مو�ض ��وع احلديق ��ة العام ��ة الت ��ي قدمها نادي
روتاري–�ص ��يدا لبلدية املدينة عند مدخل �ص ��يدا
ال�ش ��مايل بعدما قام بت�ش ��جريها وجتهيزها ،قال
الدكت ��ور غزاوي ان ه ��ذه احلديقة كلف ��ت النادي
نح ��و � 37أل ��ف دوالر �أمريك ��ي وق ��ام بتجهيزه ��ا
وت�شجريها بدعم من نادي الروتاري العاملي وقمنا
بت�س ��ليمها اىل البلدي ��ة التي كان م ��ن املفرت�ض �أن
تقوم برعايتها....

وفود يف جمدليون
وكان ��ت الوزي ��رة احلري ��ري تابعت �ش� ��ؤونا حياتية
ومطلبي ��ة وخدماتية مع وف ��ود بلدية و�ش ��عبية من
خمتل ��ف مناط ��ق اجلن ��وب اللبن ��اين زارته ��ا يف
جمدلي ��ون .ومن ب�ي�ن الوف ��ود الزائ ��رة  :وفد من
بلدة القليل ��ة و�آخر من الفريدي�س برئا�س ��ة رئي�س
البلدية �أني�س �س ��ليقة ،وفد من اللجنة الن�سائية يف
ابل ال�سقي ،وفد من الوزاين برئا�سة رئي�س البلدية
ح�س�ي�ن الأحمد ،وفد من جمعية بيت �س ��تي وجدي
يف رمي� ��ش .باال�ض ��افة اىل وف ��ود ومواطن�ي�ن من:
ال�ص ��وانة،املغريية� ،ص ��يدا ،النبطي ��ة ،كفررمان،
الكفور ،النجارية ،العبا�سية� ،شحيم ،حارة �صيدا،
كفردون�ي�ن ،وادي الزين ��ة ،مرجعي ��ون ،بنعف ��ول،
عنقون ،الربغلية ،الغ�س ��انية� ،ش ��بعا ،كفرتبنيت،
مروحني ،ب�س ��ابا ،البيا�ض ،كفرملك ��ي ،الهبارية،
الكفري ،الدوير ،ديرميما�س و�صور.
كما ا�ستقبلت الوزيرة احلريري الطالب علي �أحمد
الأحم ��د من بل ��دة الربغلية الذي قدم لها ن�س ��خة
ع ��ن ر�س ��الة املاج�س ��تري يف اللغة العربي ��ة و�آدابها
والتي ناق�شها ونالها بدرجة جيد جدا من اجلامعة
اال�س�ل�امية – فرع خلدة وهي بعنوان” جماليات
املكان يف �ش ��عر حممد كامل �شعيب ( العاملي) “.
وا�ش ��رف عليه ��ا الدكاترة “ �س ��امل املعو�ش ،وجيه
فانو�س و�سليمان م�سيكي “.
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تفق��دت �سف�يرة �أملاني��ا
املخيم ال�شبابي اللبناين
الفل�سطين��ي امل�شرتك يف
دير املخل�ص..
بهية احلريري:
لدى ال�شعب الفل�س ��طيني ا�صرار على عدم �ضياع
ق�ض ��يته وحقه يف دولت ��ه ويف وطن ��ه ومهمتنا دعم
ه ��ذا التوجه املجتم ��ع الدويل جدي ه ��ذه املرة يف
ايج ��اد احلل ��ول التي تو�ص ��ل للحقوق لك ��ن هذا ال
يكف ��ي ،يجب �أن نواكب اجلدية يف احلركة الدولية
بالتما�س ��ك والت�ض ��امن ومت�س ��كنا بح ��ق الع ��ودة
وبرف� ��ض التوط�ي�ن ،القد� ��س لن تك ��ون يف يوم من
الأي ��ام حكرا على جهة دون الأخرى و�س ��تبقى هي
قمة الق�ضايا العادلة واملقد�سة.
قامت وزيرة الرتبية والتعليم العايل بهية احلريري
بزيارة ملدر�س ��ة دي ��ر املخل�ص يف جون(ال�ش ��وف)
حي ��ث تفق ��دت بح�ض ��ور �س ��فرية �أملاني ��ا يف لبنان
برييجيت ��ا �س ��يفكار ايب�ي�ريل» املخي ��م ال�ص ��يفي
امل�ش�ت�رك الثالث لل�ش ��باب اللبناين والفل�س ��طيني
«والذي تنظمه م�ؤ�س�سة احلريري للتنمية الب�شرية
امل�ستدامة بالتعاون مع املنظمة الفل�سطينية حلقوق
الإن�سان وجمعية ال�ش ��باب الفل�سطيني” الجىء “
يف اطار فعاليات احياء “ القد�س عا�صمة للثقافة
العربية للعام  2009وحتت عنوان “ ق�ضية وهوية،
وال ��ذي انطلق الثالثاء مب�ش ��اركة �ش ��بابية لبنانية
وفل�س ��طينية ،وي�س ��تمر حتى الثاين من �آب املقبل.
وكان يف ا�س ��تقبالها رئي� ��س مدر�س ��ة دير املخل�ص
الأب عبدو رعد ورئي�س دار العناية الأر�ش ��مندريت
نقوال �ص ��غبيني وامل�ش ��رفان على املخيم نبيل بواب
ووفاء بطر�س بح�ض ��ور رئي�س املنظمة الفل�سطينية
حلقوق االن�س ��ان غ�س ��ان عبد اهلل وممث ��ل جمعية
الجىء عمر النداف.
وبعد جولة على �أرجاء املخيم� ،ش ��اركت احلريري
وال�س ��فرية الأملاني ��ة يف لق ��اء حواري مع ال�ش ��باب
امل�ش ��اركني .فنوهت احلري ��ري يف كلمة لها خالل
اللق ��اء بالتجرب ��ة الناجحة لهذا املخيم ال�ش ��بابي
على مدى العامني املا�ضيني معتربة �أنه �ساهم اىل
حد كبري يف اعادة بناء ج�سور التوا�صل والثقة بني
ال�ش ��باب اللبن ��اين والفل�س ��طيني و�أزال الكثري من

�صيدا

42

الهواج� ��س والأم ��ور امللتب�س ��ة بني ال�ش ��عبني ،وفتح
حوارا مبا�ش ��را بني ال�ش ��باب .وقال ��ت  :ان جتربة
احل ��وار اللبناين الفل�س ��طيني كان ��ت ناجحة جد ًا
وكان له ��ا دور يف مواكب ��ة ودع ��م �ص ��مود ال�ش ��عب
الفل�س ��طيني ابان احلرب على غ ��زة ،كما �أنه عزز
مت�س ��ك ال�ش ��عب الفل�س ��طيني يف لبن ��ان بحقه يف
الع ��ودة ودعم اللبناني�ي�ن له يف ه ��ذا احلق.نعترب
ان الذي �س ��يغري ال�ص ��ورة هو �أنتم اجليل اجلديد
لأن اجلي ��ل اجلدي ��د لديه هواج� ��س ال تختلف بني
منطقة و�أخرى وبني جن�س ��ية واخرى ،الكل يحكي
بالبطال ��ة واحلريات واملواطنة وبحق االن�س ��ان �أن
يعي� ��ش يف وطن ,ان تكون حقوق ��ه حمفوظة فكيف
بال�ش ��عب الفل�س ��طيني الذي لغاية ه ��ذه اللحظة ال
زلن ��ا خمتلفني على الوطن ،لك ��ن املواطن موجود.
املواطن �أعترب �أنه هو الذي �سيفر�ض على املجتمع
الدويل كله �أحقيته بالوطن .ال�ش ��عب الفل�س ��طيني
�شعب حي مل ي�ستكن خالل ال�ستني �سنة و�أكرث لكل
املظ ��امل التي حلقت ب ��ه ،بقي يطالب ب� ��أين يكون
لدي ��ه �أر�ض يقف عليها وهوي ��ة ووطن ويكون عنده
جواز �سفر و�أعرتاف ب�أنه ينتمي اىل دولة مثله مثل
اي مواطن على هذه الكرة الأر�ضية املوجودة .هذه
املعاين تبق ��ى معاين اذا مل ت�أخ ��ذ طريقها للتبني
ونحن نعترب �أن ال�شعب الفل�سطيني يف الأ�سا�س هو
�ش ��عب لديه ا�ص ��رار على عدم �ضياع ق�ضيته وحقه
يف دولت ��ه ويف وطنه ،ونحن مهمتن ��ا �أن ندعم هذا
التوجه وان نتبناه لأن ما �ضاع حق وراءه مطالب.
وا�ض ��افت :املجتم ��ع ال ��دويل ج ��دي ه ��ذه املرة يف
عملي ��ة احللول التي تو�ص ��ل اىل احلقوق ،لكن هذا
ال يكف ��ي ،ال يكف ��ي �أن ال نواك ��ب ه ��ذه اجلدي ��ة يف
احلركة الدولية والدبلوما�س ��ية الت ��ي نراها تتنقل
ب�ي�ن احلني والآخ ��ر ،وت�أخذ م ��رة عنوان ًا فرن�س ��يا
وم ��رة بريطاني ��ا وم ��رة �أمريكي ��ا ورو�س ��يا ،والكل
يدخ ��ل على خط ح ��ل هذه الق�ض ��ية .نحن يتوجب
علينا التما�س ��ك والت�ض ��امن وعدم فق ��دان الأمل

طه ��ي طعام �ص ��حي م�ش�ي�را اىل ان ذلك �س ��يتيح
اقامة م�ش ��روع تعاون ما بني املزارعني وبينهم عن
طريق اال�ستعانة مبنتجاتهم وطهيها وتوزيعها على
امل�ؤ�س�سات االجتماعية وال�صحية.وهذه التجهيزات
�سمحت لنا ان نحقق عدة م�شاريع منها ان نح�ضر
طعام ًا �ص ��حيا لالطفال الذين نهتم بهم وعددهم
 60طف�ل�ا �ض ��من برنام ��ج الرعاي ��ة الداخلية وما
يق ��ارب ال 700طف ��ل خالل املخيمات ال�ص ��يفية.
وهناك من الأمور املهمة خميم اللقاء بني ال�شباب
ومت�سكنا بحق العودة وبرف�ض التوطني والتهجري.
نح ��ن يجب �أن ن�س ��تفيد من ان القد� ��س هذا العام
هي عا�ص ��مة الثقافة العربية ..امل�شكلة التي نعاين
منها ه ��ي ان هناك جهة واح ��دة تخاطب املجتمع
ال ��دويل هي ا�س ��رائيل ..القد�س لن تك ��ون يف يوم
م ��ن الأيام حكرا على جهة دون الأخرى ..املهم �أن
نكتب تاريخنا ب�أيدينا ال �أن نرتك الآخرين يكتبوه،
املهم نحن واياكم ان نزيل االلتبا�س عن احلقيقة،
ونبد�أ بكتابتها ونحن اتخذنا القرار ب�أن نبد�أ بق�صة
�صغرية عن القد�س مبا هي ق�صة تعليمية ن�ستطيع
�أن نوزعها على كل الأطفال لي�س ��تطيعوا �أن يفهموا
م ��اذا تعني القد� ��س وم ��اذا تعني مدينة ال�س�ل�ام
ومه ��د الديانات�.س ��نبقى نطالب بحقن ��ا وبرتابنا
واملهم �أن ال ننق�سم على هذا احلق �أو على ق�ضيتنا
العادل ��ة ،لذلك التما�س ��ك الداخلي هو الأ�س ��ا�س.
معت�ب�رة �أن ال �أم ��ن ان�س ��انيا يف غي ��اب الدفاع عن
الق�ض ��ايا العادلة ،ويف مقدمتها فل�سطني التي هي
قمة الق�ضايا العادلة واملقد�سة.
وبع ��د لوحة فني ��ة من الرتاثني ال�ش ��عبيني اللبناين
والفل�س ��طيني ،جالت احلريري وال�سفرية الأملانية
على ان�ش ��طة املخيم ال�شبابي وان�ضم اليهما الحقا
وزير ال�ش� ��ؤون االجتماعية ماري ��و عون على مائدة
الغداء.
وكان ��ت ال�س ��فرية الأملاني ��ة ايبرييل د�ش ��نت بع�ض
التجهيزات التي قدمته ��ا املانيا ملطبخ وهي بقيمة
 12000يورو ل�صالح مدر�سة وم�ؤ�س�سة دير املخل�ص
االكلرييكية ال�صغرى يف دير املخل�ص جون بح�ضور
فعاليات �سيا�س ��ية وروحية حيث كان يف ا�ستقبالها
رئي�س املدر�س ��ة الأب عبدو رعد الذي اطلعها على
معامل املدر�سة التاريخية وعلى الن�شاطات املتنوعة
التي تقوم بها كم�ؤ�س�سة اجتماعية.
ويف كلم ��ة ترحيبية بال�س ��فرية الأملانية �ش ��كر الأب
عب ��دو رع ��د املاني ��ا عل ��ى تقدمياتها ممثل ��ة بهذه
التجهي ��زات املطبخي ��ة الت ��ي �أ�ش ��ار اىل انها تتيح

اللبناين والفل�سطيني الذي ت�ست�ضيفه دير املخل�ص
حت ��ى تتقارب العق ��ول والقلوب .الهدف التوا�ص ��ل
ب�ي�ن كل النا� ��س وال�ش ��عوب من اجل بناء ح�ض ��ارة
املحبة وال�س�ل�ام الت ��ي يطمح اليه ��ا اجلميع فهذا
من املخيمات املهمة وال ��ذي ياتي يف اطار القد�س
عا�صمة للثقافة العربية لهذا العام..
وابدت ال�س ��فرية الأملانية م ��ن جهتها اعجابها مبا
يختزن ��ه دير املخل� ��ص من تراث روحي وان�س ��اين
وم ��كان لللقاء والتوا�ص ��ل والتفاعل ب�ي�ن الثقافات

املختلفة والذي ميثل املخيم اللبناين الفل�س ��طيني
الذي ي�ست�ض ��يفه �أحد وجوه ��ه وقالت :قدمنا لهذا
املركز جتهيزات مطبخية متطورة ملطبخهم والذي
�س ��يكون لأج ��ل متابعة وخدمة عمله ��م االجتماعي
وامل�ش ��اريع التي تق ��وم بها املدر�س ��ة وهي جزء من
برامج الدع ��م التي تقدمها �أملاني ��ا يف العديد من
املجاالت يف خمتلف املناطق اللبنانية.وامتنى لهم
كل النجاح يف ذلك.

احلريري تلتقي اللجان ال�شعبية الفل�سطينية
واملجال�س ال�سابقة لبلديات الأطفال
عر�ض ��ت وزي ��رة الرتبي ��ة والتعليم الع ��ايل بهية
احلري ��ري الأو�ض ��اع االجتماعي ��ة والإن�س ��انية
للوجود الفل�سطيني يف منطقة �صيدا مع وفد من
اللجان ال�شعبية ملنظمة التحرير الفل�سطينية يف
�ص ��يدا وخميماتها زارها يف جمدلي ��ون يتقدمه
�أمني �سر اللجان حممد هاين املوعد.
و�ش ��كر الوفد احلريري على كل م ��ا تقوم به من
جهود ومبادرات ت�ص ��ب يف دعم �ص ��مود ال�شعب
الفل�س ��طيني وال �س ��يما يف املخيم ��ات وم�س ��اندة
ق�ضاياه املحقة .و�أطلع الوفد احلريري على عدد
من الق�ض ��ايا احلياتي ��ة واخلدماتي ��ة والرتبوية
امللح ��ة التي ته ��م �أبن ��اء املخيمات  ،وال
�سيما مو�ضوع ت�أهيل طريق درب ال�سيم
من جه ��ة املدخل اجلنوب ��ي ملخيم عني
احللوة ك ��ون ه ��ذه الطريق ه ��ي خارج
ح ��دود املخي ��م وبالتايل غري خا�ض ��عة
خلدمات الأونروا ،ومو�ض ��وع ا�ستكمال
الثانوي ��ة الت ��ي يت ��م بنا�ؤه ��ا والتابع ��ة
للأون ��روا يف املية ومية مب ��ا يخفف من
ال�ض ��غط عل ��ى املدار� ��س املوج ��ودة يف
خميم ��ي عني احللوة واملي ��ة ومية ويحد
ن�س ��بيا من اعتم ��اد مب ��د�أ الدوامني يف
بع�ض املدار�س فيهما .اىل جانب بع�ض
الق�ضايا املطلبية ال�صحية واالجتماعية
واحلياتية.
و�أك ��دت الوزيرة احلري ��ري �أمام الوفد
التم�س ��ك ب�إق ��رار احلق ��وق املدني ��ة
واالن�سانية للوجود الفل�سطيني يف لبنان

حلني عودتهم اىل �أر�ضهم فل�سطني والتي هي حق
له ��م وفقا للقرار الدويل  .194و�أبلغت احلريري
الوف ��د �أن الثانوية التي يت ��م بنا�ؤها يف املية ومية
ا�ص ��بحت �شبه جاهزة لإ�ستقبال الطالب ،و�أنها
ت�س ��عى لت�أمني �أر�ض ثانية لتقدميها اىل الأونروا
لبناء مدر�سة ثانية عليها.
وكانت احلريري التقت ر�ؤ�ساء و�أع�ضاء املجال�س
البلدية ال�س ��ابقة للأطفال يف �ص ��يدا ومنطقتها
وتداول ��ت معهم يف امكانية البدء بت�ش ��كيل هيئة
ت�أ�سي�س ��ية لو�ضع هيكلية داخلية للمجل�س البلدي
للأطف ��ال وحتويل ��ه اىل م�ؤ�س�س ��ة ،كونه ��م مروا

بهذه التجربة ومطلعني على ابرز الق�ض ��ايا التي
تهم مدينتهم وميكنهم و�ضع ت�صور حول �أهداف
ومهام وجلان هذا املجل�س.
ويف كلم ��ة له ��ا �أمامهم ،قالت احلري ��ري  :نحن
فكرنا �أن نطلق من هذه املدينة م�ؤ�س�س ��ة املجل�س
البل ��دي للأطفال وت�أخ ��ذ علم ًا وخرب ًا وي�ص ��بح
لديها نظام داخلي ويف نف�س الوقت ت�ض ��م اليها
جتارب كل الذين مبروا باملجل�س البلدي للأطفال
يف �ص ��يدا .ونحن نفتخر �أن تكون باكورة الرتبية
على الدميقراطية وبن ��اء املواطنية انطلقت من
هذه املدينة.

43

�صيدا

مناسبات

مناسبات
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احلريري :ك�شف اجلي�ش اللبناين لل�شبكة االرهابية
�إجناز مهم يف ملف خطري
�إ�سرائيل ال زالت ترتب�ص بلبنان ولي�س لدينا عدوا غريها
ويجب �أن ال تلهينا عنه خالفات الداخل
قالت وزيرة الرتبية والتعليم العايل بهية احلريري
ان احليوية املوجودة لدى ال�ش ��عب اللبناين حتتاج
فقط لأن نبعد عنها �ش ��بح االحتقان على ال�س ��احة
ال�سيا�س ��ية .ور�أت ان النقط ��ة الت ��ي نبق ��ى قلق�ي�ن
ب�ش� ��أنها هي مو�ض ��وع الإ�س ��تقرار ،منوهة بك�ش ��ف
اجلي� ��ش اللبن ��اين لل�ش ��بكة االرهابية الت ��ي كانت
ت�س ��تهدف اليونيفي ��ل واجلي� ��ش وقال ��ت انه اجناز
مهم يف ملف خطري.
كالم احلري ��ري جاء خالل تر�ؤ�س ��ها يف جمدليون
االجتم ��اع ال ��دوري للجن ��ة اللبنانية الفل�س ��طينية
للح ��وار والتنمي ��ة يف �ص ��يدا وخميماته ��ا ،والذي
جرى خالله اقرار عدد من الأن�شطة واملهرجانات
الرتاثي ��ة امل�ش�ت�ركة اللبناني ��ة الفل�س ��طينية الت ��ي
�ستنظمها اللجنة خالل وبعد �شهر رم�ضان املبارك
ويف اطار احتفالية القد�س عا�صمة للثقافة العربية
يف اخلريف املقبل.
وق ��ررت اللجن ��ة يف ه ��ذا االط ��ار تنظيم �أم�س ��ية
رم�ض ��انية وافطارين خالل �شهر رم�ضان ،واقامة
العر� ��س اجلماع ��ي اللبناين الفل�س ��طيني بعد عيد
الفطر مبا�ش ��رة ،واقام ��ة حف�ل�ات فولكلورية من
الرتاث الفل�س ��طيني ون ��دوة عن القد�س يف �ش ��هر
ت�ش ��رين الثاين  2009يف �صيدا بالتعاون مع وزارة
الثقافة.
ومت خالل االجتماع اي�ضا عر�ض للو�ضع ال�سيا�سي
والأمن ��ي الع ��ام ،وتقيي ��م لنتائ ��ج ور�ش ��ة عم ��ل “
مب ��ادرات احل ��وار اللبن ��اين الفل�س ��طيني عل ��ى
�ص ��عيد املجتم ��ع املدين “ ومو�ض ��وع امل�ش ��اركة يف
املدر�س ��ة ال�ص ��يفية الثانية للجنة احلوار اللبناين
الفل�س ��طيني “ ال�ش ��باب اللبن ��اين الفل�س ��طيني..
نحو ثقافة ال�س�ل�ام “ ،اىل جانب عر�ض لأن�ش ��طة
وتو�صيات اللجان الفرعية.
وتناولت احلريري يف كلمة لها خالل االجتماع اىل
ال�ش�أن ال�سيا�سي والأمني الداخلي فقالت  :ال �شك
�أن �أهم نقطة بالن�س ��بة لنا هي اال�س ��تقرار والأمن
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�سواء على ال�ساحة اللبنانية الداخلية او على �صعيد
املخيم ��ات ،ونحن على توا�ص ��ل دائ ��م مع خمتلف
القي ��ادات والفاعليات اللبنانية والفل�س ��طينية من
�أجل ان نبقى متيقظني لأية حماولة لإ�س ��تدراجها
اىل �أية ا�شكاالت �أمنية..
و�أ�ضافت احلريري :ان احليوية التي ي�شهدها لبنان
هي حيوية عالية امل�ستوى و�سببها الإ�ستقرار والهدوء
املوج ��ود .علم ��ا �أنه حت ��ى الآن مل ُ ُت�ش� � ّكل احلكومة
ون�أمل �أن ت�ش ��كل قريب ًا .ونحن نرى �أن هذه احليوية
املوجودة يف ال�ش ��عب اللبناين حتتاج فقط لأن نبعد
عنها �شبح االحتقان على ال�ساحة ال�سيا�سية.
ويف مو�ض ��وع ك�ش ��ف اجلي�ش اللبناين ع ��ن توقيف
�أف ��راد �ش ��بكة ارهابي ��ة كانت تخطط لإ�س ��تهداف
اجلي�ش واليونيفيل قالت احلريري انه اجناز مهم
يف ملف خطري ون�أمل �أن تكون ال�سلطات قد متكنت
من حما�صرة هذا اخلطر واحتوائه .
وا�ض ��افت احلري ��ري :ان اي �ش ��يء يف الداخ ��ل ال
يج ��ب �أن يلهينا عن اخلطر اال�س ��رائيلي املرتب�ص
بلبن ��ان لأن ال�سيا�س ��ة اال�س ��رائيلية العدائية جتاه
لبنان والعرب والفل�سطينيني مل تتغري ،ال بالعدوان
واالحت�ل�ال تغ�ي�رت ،وال باال�س ��تيطان تغ�ي�رت وال
بالق�ض ��م والتهويد تغريت وال بعملية االنق�ض ��ا�ض
من قبل ا�س ��رائيل على القد�س .نحن نعرف �أنه يف
النهاي ��ة لدينا عدو واحد هو ا�س ��رائيل ،وال يظنن
اح ��د ان لدينا يف الداخل مهم ��ا كان من خالفات
�سواء على امل�ستوى العربي �أو على امل�ستوى الداخلي
�أن لدينا �أعداء ،لدينا اختالف يف الر�أي� ،أما العدو
الأ�سا�س ��ي الذي ا�ستوىل على مقدراتنا والذي قتل
نا�سنا ودفعنا �أثمانا وتدهورت حياتنا ب�سببه والذي
اختلفن ��ا عليه واتفقن ��ا عليه هو ا�س ��رائيل ،وغريه
لي� ��س لدينا عدوا ..وهذا يجب دائما �أن ن�ؤكد عليه
حتى ال نتحول اىل حماور وال نعاين انق�س ��امات يف
الداخل ونن�سى العدو الأ�سا�سي.
ودع ��ت احلري ��ري للرتكي ��ز عل ��ى كل املنا�س ��بات

واملحط ��ات الت ��ي جتم ��ع اللبنانيني �ض ��من مفهوم
تثبيت ال�سلم الأهلي والعي�ش امل�شرتك و�ضمن كثري
من املعاين والثواب ��ت التي ال يكفي �أن تكون ثوابت
بل يجب �أن نكر�سها بفعالية وب�أن�شطة.
و�أك ��دت احلري ��ري على �أن القد�س وفل�س ��طني هي
ق�ض ��ية الع ��رب املركزي ��ة ،معت�ب�رة �أن ��ه ك ��ي تظل
هذه الق�ض ��ية حي ��ة يجب �أن نعمل عل ��ى جتذيرها
يف ذاك ��رة الأجي ��ال ،ك�أن نح ��ول القد�س اىل مادة
تعليمية يفهمها الأطفال �ض ��من ق�ص ���ص تعليمية
له ��ا عالقة حلفرها يف �أذهانهم .وقالت :همنا ان
يحمل هذه الق�ضية كل طفل وكل �شاب وكل بيت.

وفد حما�س
وعر�ض ��ت احلري ��ري الأو�ض ��اع عل ��ى ال�س ��احة
الفل�س ��طينية الداخلي ��ة وعل ��ى �ص ��عيد املخيم ��ات
الفل�س ��طينية يف لبن ��ان مع وفد م ��ن حركة حما�س
�ض ��م م�س� ��ؤولها ال�سيا�س ��ي يف لبن ��ان عل ��ي برك ��ة
وم�س�ؤول احلركة يف منطقة �صيدا �أبو �أحمد ف�ضل.
وق ��ال برك ��ة اثر اللق ��اء  :الزي ��ارة ت�أتي يف �س ��ياق
التوا�صل مع القيادات اللبنانية وخا�صة ال�صيداوية
الطالعه ��م عل ��ى �آخر امل�س ��تجدات على ال�س ��احة
الفل�سطينية ب�ش ��كل عام وعلى الو�ضع الفل�سطيني
وخا�ص ��ة يف خميمات �ص ��يدا .كم ��ا اطلعناها على
تط ��ورات احل ��وار الفل�س ��طيني -الفل�س ��طيني يف
القاه ��رة وكان هن ��اك تواف ��ق على �ض ��رورة انهاء
االنق�سام الفل�سطيني وحتقيق امل�صاحلة لأن ذلك
يخدم الق�ض ��ية الفل�س ��طينية ويعزز �صمود ال�شعب
الفل�س ��طيني وكذلك و�ض ��عناها يف �صورة االو�ضاع
يف الداخل الفل�س ��طيني جلهة ا�س ��تمرار احل�صار
اال�س ��رائيلي الظ ��امل لقط ��اع غ ��زة و�ض ��رورة رفع
هذا احل�ص ��ار ،وكذلك اطلعناها على املمار�سات
ال�ص ��هيونية يف ال�ضفة الغربية وخا�صة يف القد�س
جلهة اال�س ��تمرار يف تهويدها واال�س ��تمرار يف بناء
امل�ستوطنات يف ال�ض ��فة الغربية والقد�س ال�شرقية

ما يعطل قيام الدولة الفل�سطينية م�ستقبال.
وا�ض ��اف :كما تطرقنا اىل الو�ض ��ع الفل�سطيني يف
لبن ��ان وحتدثنا يف ثالث م�س ��ائل :امل�س� ��ألة الأوىل
ملف �إع ��ادة اعمار خميم نهر الب ��ارد فكان ت�أكيد
م ��ن مع ��ايل الوزي ��رة عل ��ى ان احلكوم ��ة املقبل ��ة
�س ��تفي بوعود احلكومة ال�س ��ابقة ب�أن يتم الإ�سراع
يف �إعم ��ار خمي ��م نه ��ر الب ��ارد وم�س ��اعدة اهاليه
وتخفيف معاناتهم .واملو�ض ��وع الثاين هو مو�ض ��وع
خمي ��م عني احلل ��وة ،حي ��ث مت الت�أكيد م ��ن قبلنا

على �ض ��رورة ا�س ��تمرار حركة الهدوء والإ�ستقرار
يف املخيم ��ات وانن ��ا يف حرك ��ة حما� ��س نرف�ض ان
ت�ستخدم املخيمات الفل�سطينية من اي جهة كانت
للإ�ساءة اىل ال�سلم الأهلي واىل االمن واال�ستقرار
يف لبن ��ان .كذلك نرف�ض تك ��رار جتربة خميم نهر
البارد هنا ،واكدن ��ا ان �أمن املخيمات هو من امن
لبنان وال ينف�ص ��ل عنه ونحن م�س ��تعدون للتجاوب
والتعاون والتن�س ��يق مع اجلهات اللبنانية من اجل
ا�س ��تمرار حالة اله ��دوء واال�س ��تقرار يف املخيمات

وجوارها� .أما النقطة الثالثة فهي م�س� ��ألة احلقوق
املدنية والإن�س ��انية لل�شعب الفل�س ��طيني يف لبنان،
حيث طالبنا احلكومة اللبنانية اجلديدة والربملان
اللبن ��اين اجلدي ��د ب ��ان يكون هن ��اك �إق ��رار لهذه
احلقوق عرب ا�ص ��دار قوانني وت�ش ��ريعات مبا يعزز
�ص ��مود ال�ش ��عب الفل�س ��طيني ومب ��ا ي�ؤم ��ن العي�ش
ال�س ��ليم له لأننا نعترب �أن ذلك من �ش�أنه �أن يدعم
ق�ضية الالجئني وي�س ��اعدنا على مواجهة م�شاريع
التوطني ويثبت حق العودة.

احلريري ا�ستقبلت وفد االحتاد العربي لرواد الك�شافة واملر�شدات:

وعينا �أهمية العمل الك�شفي ف�أدخلنا مفهوم
خدمة املجتمع مادة الزامية يف املناهج

يف اط ��ار برنامج رحلة التوا�ص ��ل العرب ��ي الأوىل الت ��ي ينظمها االحتاد
العربي لرواد الك�ش ��افة واملر�ش ��دات ،وت�ش ��مل �س ��وريا ولبنان ،ا�ستقبلت
وزي ��رة الرتبي ��ة والتعليم الع ��ايل بهية احلري ��ري يف جمدليون ر�ؤ�س ��اء
وممثل ��ي الوف ��ود الك�ش ��فية العربي ��ة امل�ش ��اركة يف الرحل ��ة ،يتقدمه ��م
م�س� ��ؤولون يف الإحتاد العرب ��ي وجمموعة من القادة ال ��رواد من اململكة
العربي ��ة ال�س ��عودية والكوي ��ت والبحرين برئا�س ��ة الدكت ��ور حممد فهد
الن�ص ��ار ورافقهم �أمني فرع اجلنوب يف جمعية رواد الك�شاف امل�سلم يف
لبنان الدكتور طالب زكي طالب.
و�أطل ��ع الوفد احلريري على برنامج وحمطات رحلته ،منوهني بجهودها
يف رعاية الرتبية وال�شباب والعمل املدين وال �سيما الك�شافة كونها تر�أ�س
جمعية ك�شافة لبنان امل�س ��تقبل وتتوىل وزارة الرتبية والتعليم وم�شيدين
مببادراتها اجلامعة على امل�ستوى الوطني والعربي.
و�أكدت احلريري للوفد �أن الك�ش ��افة تلع ��ب دورا طليعيا وهاما يف العمل
املدين والوطني ال�ش ��بابي واالجتماعي والثق ��ايف والرتاثي ،و�أن احلركة
الك�شفية على امل�ستوى العربي عموم ًا واللبناين خ�صو�ص ًا نا�شطة وفعالة
وت�ش ��كل �أ�سا�س ��ا يف العمل التطوعي يف خدمة الوطن واملجتمع ..وقالت:
لقد وعينا منذ �سنوات طويلة لأهمية العمل الك�شفي والتطوعي ف�أطلقناه
م ��ن خالل العدي ��د من الأط ��ر ،وكانت جمعية ك�ش ��افة لبنان امل�س ��تقبل
تتويج ��ا له ��ذا التوج ��ه .وبعد حرب مت ��وز  2006التي نعي�ش ه ��ذه الأيام
ذكراه ��ا الثالثة �أدخلنا مفه ��وم خدمة املجتمع �ض ��من املناهج الرتبوية
وجعلناها ملزمة يف التعليم.
ويف خت ��ام اللقاء قدم رئي�س الوفد هدية تذكارية اىل الوزيرة احلريري
ب�إ�سم االحتاد العربي لرواد الك�شافة واملر�شدات.
وكان ��ت �أمان ��ة فرع اجلن ��وب يف جمعي ��ة رواد الك�ش ��اف امل�س ��لم نظمت
جولة للوفد الك�ش ��ف يالعربي على املع ��امل التاريخية والرتاثية يف مدينة
�صيدا.
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مناسبات

مناسبات

نائبا �صيدا �شاركا يف حفل تكرمي ماكينة تيار امل�ستقبل
بدعوة من يو�سف النقيب

ال�سنيورة:مع �سعد احلريري من �أجل اجناح ت�أليف
حكومة وحدة وطنية واالفادة من كل العرثات
والثغرات التي �سادت يف ت�أليف احلكومات يف ال�سابق.
مند يدنا اىل جميع ابناء �صيدا للعمل �سويا لأن م�صلحة
املدينة وابنائها هي الأ�سا�س
هناك حاجة حقيقية لت�ضامن جميع ابناء املدينة من
اجل ا�ستنها�ض قدراتها
احلريري:نتمنى للرئي�س املكلف التوفيق يف مهمته
لتنطلق عجلة الدولة
�سعد احلريري يقوم ر�سالة عنوانها لبنان
ولي�س الأفراد وال الأ�شخا�ص
�أكد نائبا �ص ��يدا ،رئي�س حكومة ت�صريف الأعمال
ف� ��ؤاد ال�س ��نيورة ووزي ��رة الرتبية والتعلي ��م العايل
بهية احلريري ،على دعم الرئي�س املكلف ت�ش ��كيل
احلكوم ��ة اجلدي ��دة �س ��عد رفي ��ق احلري ��ري يف
مهمته ،حيث اعترب ال�س ��نيورة ان ت�شكيل احلكومة
اجلدي ��دة ال ب ��د و�أن ي�أخ ��ذ وقت ��ه وال ب ��د �أن نكون
دائما اىل جانب الرئي�س �سعد احلريري يف عملية
الت�أليف ،وقال :على الرغم من �أنه ما زالت هناك
م�ص ��اعب وعقبات تكتنف ه ��ذه العملية ،يجب �أن
ال ني�أ� ��س و�أن ال نفق ��د الأم ��ل ،م�ؤك ��دا العمل على
مبد�أ اعادة االعتبار للدولة اللبنانية والت�أكيد على
العي�ش امل�ش�ت�رك للبنانيني وعلى �أن لبنان ال ميكن
�أن ينه�ض اال بت�ض ��امن جميع ابنائه..ومن جهتها
متن ��ت احلريري للرئي�س املكلف التوفيق يف مهمته
يف ت�ش ��كيل احلكومة لتنطلق عجلة الدولة ،معتربة
�أن ��ه يقوم بر�س ��الة رفيعة امل�س ��توى عنوانها لبنان،
ولي�س عنوانها الأفراد وال الأ�شخا�ص.
كالم نائبي �صيدا ال�سنيورة واحلريري جاء خالل
لقاء تكرميي �أقامه من�س ��ق عام تيار امل�س ��تقبل يف
جنوب لبن ��ان املهند�س يو�س ��ف النقي ��ب للماكينة
االنتخابي ��ة وفريق عمل التيار يف �ص ��يدا وذلك يف
ب�ستان النقيب -طريق مغدو�شة.

يو�سف النقيب
ا�ستهل اللقاء بالن�ش ��يد الوطني اللبناين فالوقوف
دقيق ��ة �ص ��مت وق ��راءة الفاحت ��ة ل ��روح الرئي� ��س
ال�ش ��هيد رفي ��ق احلري ��ري ،فكلم ��ة ترحي ��ب م ��ن
م�س� ��ؤول اعالم تيار امل�س ��تقبل يف اجلنوب الدكتور
م�ص ��طفى متب ��ويل ،ث ��م �ألقى من�س ��ق ع ��ام التيار
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يف اجلن ��وب املهند� ��س يو�س ��ف النقي ��ب كلمة حيا
فيه ��ا �أفراد املاكين ��ة االنتخابية للتيار ومنا�ص ��ري
وم�ؤي ��دي نه ��ج الرئي�س ال�ش ��هيد رفي ��ق احلريري
الذي ��ن عملوا بتف ��اين واخال�ص لن�ص ��رة املبادىء
الت ��ي عمل وا�ست�ش ��هد م ��ن اجلها واملرتك ��زة على
احلفاظ على لبنان العربي و�س ��يادته وا�س ��تقالله
ووحدته الوطنية والعي�ش امل�ش�ت�رك بني اللبنانيني
امل�س ��لمني وامل�س ��يحيني ،معتربا �أن ه ��ذه املبادىء
الت ��ي عرب عنها اتف ��اق الطائف وال ��ذي كان رفيق
احلريري ابن �صيدا من كبار �صانعيه انت�صرت يف
انتخابات  2005ويف انتخابات  2009ومتت متابعة
امل�س�ي�رة بقيادة �س ��عد ابن رفيق .و�أ�ضاف :ان تيار
امل�س ��تقبل حلم رفي ��ق احلريري قد حتقق بف�ض ��ل
القيادة احلكيمة والر�ش ��يدة ل�سعد احلريري .هذا
التيار ال�سيا�س ��ي الذي ي�ض ��م لبنانيني من خمتلف
الطوائ ��ف واملذاهب دون تفري ��ق او متييز بينهم،
وه ��ذا ما متن ��اه رفيق احلري ��ري يف حياته وحققه
حامل االمانة ال�ش ��يخ �س ��عد رفي ��ق احلريري .وان
فوز تيار امل�ستقبل يف االنتخابات النيابية يف �صيدا
هو ت�أكيد على مبادىء النظام الدميوقراطي وحق
املواطن ال�ص ��يداوي بالتعبري ع ��ن حقه باالقرتاع
وع ��دم الغاء ه ��ذا احلق بحجج واهية التي ت�ش ��كل
انته ��اك ًا خطري ًا حلق ا�سا�س ��ي من حقوق املواطن،
ولكن هذا االنت�ص ��ار يحملنا م�س� ��ؤولية كبرية نحو
�ص ��يدا من اجل امنائه ��ا وازدهاره ��ا وتطويرها،
ولق ��د قال ال�ش ��يخ �س ��عد ان يد ًا واحدة ال ت�ص ��فق
وبالت ��ايل انتم وكل ابناء �ص ��يدا من دون ا�س ��تثناء
مدع ��وون منذ الآن للوق ��وف اىل جانب بهية وف�ؤاد
م ��ن اجل رفع ��ة وتطوي ��ر املدينة الأح ��ب اىل قلب

رفيق احلريري.

الوزيرة احلريري
وحت ��دث الوزي ��رة بهية احلري ��ري فقال ��ت  :نحن
نحم ��ل م ��ع النا� ��س ق�ض ��ية ا�س ��مها اال�س ��تثمار يف
امل�س ��تقبل ..ومل ن�ش ��تغل لالنتخابات ،بل ل�ش ��راكة
حقيقية تبلورت خالل التح�ضري للحملة االنتخابية
فكانت النا�س جتتمع وتعطي ر�أيها وحتدد �أهدافها
وحتدد م�ستقبلها وحتمل كل الق�ضايا التي ت�ساعد
عل ��ى النهو�ض .واليوم بع ��د االنتخابات نحن �أمام
حت ��دي �أك�ب�ر ،نح ��ن نعت�ب�ر ان علين ��ا �أن نكمل ما
بد�أناه،ب�أن ن�سمع للنا�س ونتوا�صل معها ونلتقيها...
كل م�شاريعنا �ستكون م�شاريع وطن ولي�ست م�شاريع
ا�ش ��خا�ص ،وهذا يتطلب ارتقاء فوق ال�شخ�صنة..
من هنا كل عمل ننجح فيه يف هذه املدينة ي�ساهم يف
ت�سهيل مهمة �سعد احلريري .لأن هذه املدينة فيها
كل التنوع وكل الق�ضايا الثقيلة ،امللف الفل�سطيني،
العدواة لإ�س ��رائيل واخلطر اال�سرائيلي الذي نحن
موج ��ودون يف دائرت ��ه ،ويف نف� ��س الوق ��ت هن ��اك
اله ��م املعي�ش ��ي اليومي ال ��ذي يت�أثربه كل ان�س ��ان.
ان �ص ��يدا حتم ��ل هم ��وم وط ��ن وال حتم ��ل هم ��وم
منطقة فقط .املهم �أن ننجح بالتوا�صل الدائم مع
النا�س حتى ي�ش ��عروا �أنهم �شركاء حقيقيني.وعلى
�ص ��عيدنا انا والرئي�س ال�س ��نيورة �أ�ستطيع ان �أقول
لكم �أننا بد�أنا االع ��داد منذ �أن انتهت االنتخابات
لكل الق�ض ��ايا الثقيلة وال�ص ��عبة الت ��ي تعاين منها
النا�س ،واهمها امل�شكلة البيئية وهي مو�ضوع املكب
واملحط ��ة واملعمل .نحن نعمل ب�ش ��كل علمي بحت،
وعندما ت�ص ��بح اخلطوات جاه ��زة كونوا على ثقة

�أننا �س ��نجتمع للإعالن عنها .و�أطمئنكم ان الـ38
م�ش ��روعا التي قدمها وفد الفاعليات ال�ص ��يداوية
اىل الرئي� ��س ال�س ��نيورة مطلع العام و�ض ��عت على
ال�س ��كة .ويف وقت قريب �س ��نعلن ع ��ن انطالقتها،
�أه ��م �ش ��يء التوا�ص ��ل القطاع ��ي ال ��ذي �أعددن ��ا
الربنامج على ا�سا�سه  :القطاع التعليمي ،ال�صحي،
التجاري الن�س ��ائي ،ال�ش ��بابي...كل هذه الق�ضايا
تع ��د لنب ��د�أ بلج ��ان املتابعة له ��ا ...عملن ��ا مل يكن
مرتبطا فقط بال�سابع من حزيران ،بل كان قاعدة
ت�أ�س ��ي�س لعالق ��ة م�س ��تدامة مع كل اه ��ايل املدينة
واجل ��وار ومرتبطة بخطة و�ض ��عها تيار امل�س ��تقبل
على م�ستوى الأر�ض اللبنانية .فكلما �أجنزنا تكون
جزءا من اخلط ��ة التي اطلقها �س ��عد الدين رفيق
احلريري الذي نتمنى كلنا �سويا �أن يوفق يف مهمته
وي�ستطيع �أن ي�شكل احلكومة لتنطلق عجلة الدولة.
لك ��ن اطمئنوا ،هو يعرف كيف ينقل نقالته ،ونحن
ال ي�س ��عنا اال ان نتمنى له التوفي ��ق يف مهمته ،لأنه
يقوم بر�سالة رفيعة امل�ستوى عنوانها لبنان ،ولي�س
عنوانه ��ا ال الأفراد وال الأ�ش ��خا�ص ،فان �ش ��اء اهلل
يوف ��ق يف هذه املهمة .ويف نف�س الوقت نحن ل�س ��نا
لوحدن ��ا ،بل نحن ج ��زء من هذا املحي ��ط العربي
ال ��ذي نعتز ونفتخر به و�س ��نبقى نفتخر به .عندما
ينج ��ح لبنان ينج ��ح العامل العربي به ��ذا النموذج
اخلا� ��ص ج ��دا وال ��ذي ميك ��ن ان ي�ؤ�س ���س حليوية
متكاملة على م�ستوى املنطقة ككل.
و�أعلنت احلريري عن �سل�س ��لة �أن�ش ��طة خا�ص ��ة ب�شهر
رم�ض ��ان املبارك فقالت :لأن �ص ��يدا مدينة رم�ضانية
بامتي ��از تق�ص ��دها النا�س يف رم�ض ��ان و�س ��نحاول �أن
يك ��ون فيها حيوية مميزة بالتعاون مع القطاعات التي
ت�س ��اهم يف عملي ��ة احي ��اء املدينة .ونوه ��ت احلريري
بن�س ��بة النج ��اح الت ��ي حققته ��ا �ص ��يدا واجلن ��وب يف
االمتحانات الر�سمية معلنة �أنها �أعلى ن�سبة يف لبنان.

الرئي�س ال�سنيورة
ثم حت ��دث الرئي�س ف� ��ؤاد ال�س ��نيورة
فق ��ال� :أنته ��ز ه ��ذه املنا�س ��بة لأ�ش ��د
على ايديك ��م واوجه لك ��م مائة حتية
عل ��ى اجله ��د ال ��ذي بذلتم ��وه والذي
كان لعملك ��م ولت�ض ��امنكم �س ��وية
الف�ض ��ل الأكرب يف اجناز ه ��ذا الفوز
والذي ي�ؤكد على ان العمل امل�ش�ت�رك
واجلماع ��ي ال بد و�أن يك ��ون له نتائج
ايجابي ��ة انعك� ��س وال ب ��د �أن ينعك� ��س
اي�ض ��ا يف ن�ش ��اطات �أخ ��رى �س ��نعمل
�سويا من �أجلها يف الفرتات القادمة..

وان هذا الفوز هو اخلطوة الأوىل يف م�سرية طويلة
�سنعمل فيها جميعا ،لي�ست االنتخابات هي نهايتها
ب ��ل عمليا االنتخابات هي بدايته ��ا .وحتما الآن يف
العم ��ل الدميقراط ��ي يف نظامنا �س ��ت�ؤلف حكومة.
والآن طبيعي هناك رئي�س مكلف وهو ال�ش ��يخ �سعد
الدين احلري ��ري الذي نتمنى ل ��ه �أن ينجح ونكون
اىل جانب ��ه ونعمل من �أجل اجن ��اح ت�أليف حكومة
وحدة وطنية ولكن تكون م�ستفيدة من كل العرثات
والثغ ��رات الت ��ي �س ��ادت يف ت�ألي ��ف احلكومات يف
ال�س ��ابق .وهذا الأمر طبيعي ال ب ��د و�أن ي�أخذ وقته
وال ب ��د �أن نك ��ون دائما اىل جانب �س ��عد احلريري
يف عملية الت�أليف وان�ش ��اء اهلل ه ��ذا الأمر يتحقق
عم ��ا قريب.عل ��ى الرغم م ��ن �أنه م ��ا زالت هناك
م�ص ��اعب وعقبات تكتنف هذه العملية ،لكن يجب
�أن ال ني�أ�س و�أن ال نفقد الأمل ،ودائما ن�ش ��تغل نحن
عل ��ى نف� ��س القواعد الت ��ي حتدثنا بها يف املا�ض ��ي
وهي مبد�أ اعادة االعتبار للدولة اللبنانية والت�أكيد
عل ��ى العي�ش امل�ش�ت�رك للبناني�ي�ن والت�أكيد على �أن
لبنان ال ميكن �أن ينه�ض اال بت�ضامن جميع ابنائه.
ولكن يف نف� ��س الوقت ال ميكن �أن نبقى نكرر نف�س
اال�ش ��كاالت التي مررن ��ا بها يف املا�ض ��ي لأنه كفى
هذا البل ��د وكفى النا�س عقبات وا�ش ��كاالت مررنا
بها يف الفرتة املا�ضية.
وا�ض ��اف :عند نهاي ��ة االنتخابات كن ��ا ن�ؤكد اننا
�س ��نمد يدنا اىل جمي ��ع ابناء مدينة �ص ��يدا حتى
ن�شتغل �سويا ونتعاون �سويا .ونحن بالرغم من اي
�ش ��يء �سوف ن�ستمر يف اعتماد هذا الأ�سلوب لأننا
نعتق ��د ب�أنه يف النهاية نختل ��ف يف وجهات نظرنا
يف بع� ��ض الأم ��ور ،ولكن تبق ��ى م�ص ��لحة املدينة
وم�ص ��لحة ابنائها وم�ص ��لحة لبنان هي الأ�سا�س،
ولذلك �س ��وف ن�س ��تمر يف ان تك ��ون يدنا ممدودة
اىل اجلمي ��ع حت ��ى ن�س ��تطيع فعلي ��ا �أن نتخط ��ى
م�ش ��اكل وعقبات ولكن اي�ض ًا نحقق نتائج .ونحن

نعت�ب�ر �أننا يف الفرتة القادمة �س ��وف تكون هناك
حاجة حقيقية لت�ض ��امن جميع ابن ��اء املدينة من
اجل ا�س ��تنها�ض قدراتها .لق ��د كنا وما زلنا نقول
�أن املبد�أي ��ن الأ�سا�س ��يني اللذي ��ن �س ��نعمل عل ��ى
هديهم ��ا وحتقيقهم ��ا يف نف� ��س الوقت ه ��و اعادة
االعتبار للدولة ،الدولة بجميع م�ؤ�س�س ��اتها �أكانت
م�ؤ�س�س ��اتها الد�س ��تورية �أم االداري ��ة �أم الأمني ��ة
والع�س ��كرية .ال ميك ��ن �أن نحق ��ق نقل ��ة نوعية يف
حي ��اة اللبناني�ي�ن اذا مل ننج ��ح اي�ض ��ا يف اع ��ادة
االعتب ��ار للدول ��ة اللبناني ��ة لأنه ��ا هي ال�ض ��امنة
الوحي ��دة لأم ��ن و�أم ��ان وكرامة وم�س ��تقبل عي�ش
اللبنانيني� ،أكان ذلك على �ص ��عيد مدينة �ص ��يدا
�أم على �ص ��عيد لبن ��ان ككل .ولذل ��ك نحن نعرف
�أي�ض� � ًا ان ه ��ذا الأم ��ر ال يتحقق ال بكب�س ��ة زر وال
بعملية �سريعة ،ولكن هناك م�سار علينا �أن ن�سلكه
ونتابع ال�س�ي�ر عليه حتى ن�س ��تطيع فعلي ��ا �أن نعيد
االعتبار اىل الدول ��ة .وتعرفون ان اعادة االعتبار
للدولة ه ��ي اعادة اعتبار للمدين ��ة التي تعرب عن
م ��دى اهتمامه ��ا والتزامه ��ا بوجود الدول ��ة ،لأن
ع ��ودة الدولة تعني عودة الثقة ،وعودة الثقة يعني
عودة العمل ،وعودة العمل يعني منوا وفر�ص عمل
جدي ��دة للنا�س .ان ه ��ذا الأم ��ر ال يتحقق اال من
خالل عمل م�س ��تمر ي� ��ؤدي اىل ع ��ودة الدولة من
جهة واىل اجلهد الذي يجب ان نبذله على �صعيد
ا�ستنها�ض مدينة �صيدا وقدراتها.
وتن ��اول الرئي�س ال�س ��نيورة عينة من امل�ش ��اريع التي
ب ��د�أت �ص ��يدا ت�ش ��هد انطالقته ��ا �أو ت�ش ��هد بداي ��ة
احلل ��ول للعدي ��د من امل�ش ��اكل التي تعانيه ��ا ،متوقفا
عند م�ش ��روع امل�ست�ش ��فى التخ�ص�ص ��ي ومعتربا اياه
خط ��وة على طريق جعل مدينة �ص ��يدا مركزا جاذبا
وم�س ��تقبال للأن�شطة الطبية والتعليم الطبي .و�أي�ض ًا
كلي ��ة ال�ص ��حة العامة بالتعاون بني جمعية املقا�ص ��د
وجامعة بريوت العربية وم�ؤ�س�سة احلريري .وكذلك
مو�ضوع متحف �صيدا ،وم�شروع احياء
تراث و�آثار �صيدا “ الق�شلة “ لتحويلها
مرك ��زا لتطوي ��ر امله ��ارات يف املدينة.
وم�ش ��روع اقامة فندق �سياحي كبري يف
�صيدا ،وم�شروع معاجلة جبل النفايات
واقامة احلاجز البحري وت�شغيل معمل
النفاي ��ات وحمطة التكري ��ر واحلديقة
العام ��ة وتفعي ��ل “مدين ��ة الرئي� ��س
ال�ش ��هيد رفيق احلريري الريا�ض ��ية “
واالف ��ادة م ��ن ال�ش ��اطىء يف م�ش ��اريع
و�أن�شطة �سياحية وغريها من امل�شاريع
التي تنتظرها �صيدا.
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يف حفل ع�شاء تكرميي اقامه جميل بريم على �شرفه يف الوردانية

الرئي�س ال�سنيورة  :الأمانة التي ت�سلمتها قبل �أربع
�سنوات �ستكون يف �أيد �أمينة مع الرئي�س �سعد احلريري..
علينا �أن ال نح�شر الرئي�س املكلف وت�شكيل احلكومة
يحتاج اىل طول بال وت�أنٍ
ق ��ال رئي� ��س حكومة ت�ص ��ريف الأعمال ف� ��ؤاد ال�س ��نيورة �أن اجلهد يبذل لت�ش ��كيل
احلكوم ��ة اجلدي ��دة وهو �أمر يحت ��اج اىل طول بال وت� ��أنٍ  ،لذا علينا �أن ال نح�ش ��ر
الرئي� ��س املكلف ال�ش ��يخ �س ��عد احلريري الذي مي�ض ��ي يف عملي ��ة الت�أليف ،وانني
�ش ��ديد الثقة والإميان بان هذه الأمانة التي ت�سلمتها قبل �أربع �سنوات والتي كانت
من ا�ص ��عب ال�سنوات� ،ستكون ان �شاء اهلل مع ال�شيخ �سعد احلريري يف �أف�ضل ايد
�أمينة لتويل هذه امل�س�ؤولية و�سنكون اىل جانبه يف هذه امل�س�ؤولية.
كالم الرئي�س ال�س ��نيورة جاء خالل حفل ع�ش ��اء تكرميي �أقامه على �ش ��رفه املدير
االقليمي ملجموعة بنك البحر املتو�سط يف اجلنوب وال�شوف جميل بريم يف منزله
يف بلدة الوردانية – اقليم اخلروب وح�ض ��ره ح�ش ��د من الوزراء والنواب احلاليني
وال�س ��ابقني وال�شخ�صيات تقدمهم  :وزيرة الرتبية والتعليم العايل بهية احلريري
ووزي ��ر الدولة خالد قباين ،والنواب “عالء ترو ،حممد احلجار و�أكرم �ش ��هيب”،
والوزراء ال�س ��ابقون “ بهيج طبارة و�آغوب دمرجيان وجهاد �أزعور” ومفتي �صيدا
واق�ض ��يتها ال�شيخ �سليم �سو�سان ،ونائب حاكم م�ص ��رف لبنان حممد بعا�صريي،
رئي� ��س احتاد الغ ��رف اللبنانية حممد الزع�ت�ري ،ورئي�س حمكم ��ة جنايات لبنان
اجلنوبي القا�ضي �أكرم بعا�صريي ،وفاعليات ر�سمية واقت�صادية و�أمنية وع�سكرية
وق�ضائية واجتماعية ور�ؤ�ساء بلديات وح�شد من املدعوين ،حيث كان يف ا�ستقبالهم
�صاحب الدعوة جميل بريم وعقيلته ال�سيدة مرمي وعقيلة املحتفى به ال�سيدة هدى
الب�ساط ال�سنيورة.
ا�س ��تهل احلفل بالن�شيد الوطني اللبناين ومن ثم دقيقة �صمت حتية لروح الرئي�س
ال�ش ��هيد رفيق احلري ��ري ،ثم كانت كلمة ترحيب من �ص ��احب الدعوة جميل بريم
الذي عرب عن اعتزازه وفخره ب�أنه احد الذين تدرجوا وتتلمذوا على مبادىء ونهج
الرئي�س ال�سنيورة الوطني واالداري واالقت�صادي .وقال :بيــــــرم
وحتدث �ص ��احب املدعوة جميل بريم فنوه بالدور الوطني واالقت�ص ��ادي وامل�سرية
االن�س ��انية للمحتفى به الرئي�س ال�س ��نيورة.وقال :باخت�ص ��ار وبكل ب�ساطة ال داعي
لأق ��ول مل ��اذا �أكرمك ،انت �أكرب من تك ��رمي .لكن ملاذا الي ��وم يف  20متوز ..2009
لثالثة �أ�س ��باب � :أولها مرور �أربع �س ��نوات على توليك رئا�س ��ة ه ��ذه احلكومة التي
كان ��ت يف فرتة من ا�ص ��عب الف�ت�رات التي مر به ��ا الوطن واملنطق ��ة ،وانا �أحتدث
ب�إ�س ��مي كمواطن لبناين وك�ش ��خ�ص �أحب وطنه وق�ض ��ية وطنه و�أحب ق�ضية رفيق
احلريري وق�ض ��ية لبنان وق�ضية فل�س ��طني..بعد �أربع �سنوات كنت خري من ا�ستلم
هذه الأمانة ،ان كانت ق�ض ��ية الرئي�س ال�ش ��هيد رفيق احلريري �أو ق�ض ��ية لبنان..
وال ن�س ��تطيع �أن ال نتذكر �أنه يف متوز  2006وباعرتاف اجلميع كنت رئي�س حكومة
املقاوم ��ة ال�سيا�س ��ية بامتياز التي بف�ض ��لها وبت�ض ��افرها مع املقاومة ومع ال�ش ��عب
اللبناين انت�صرت على ا�سرائيل� .أو�صلتنا ق�ضيتنا اىل �آخر العامل.
وحتدث الرئي�س ال�س ��نيورة ف�ش ��كر بريم عل ��ى مبادرته بالتك ��رمي متمنيا للرئي�س
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املكلف ال�ش ��يخ �س ��عد احلريري التوفيق يف مهمته.
وقال � :أول حكومة �ألفه ��ا الرئي�س احلريري كانت
يف  1ت�ش ��رين الثاين م ��ن عام  92وكان ي�ص ��ادف
عي ��د ميالده ..واول حكومة انا الفتها كانت اي�ض ��ا
يف يوم عيد ميالدي ..هذا ال يعني �أننا ننتظر عيد
مي�ل�اد �س ��عد ..هذه حت ��دث مرتني هي ��دي مرتني
فق ��ط ..وبالتايل الآن ان �ش ��اء اهلل تتم ،لكن يجب
�أن ن�ؤكد �أنه يف مو�ضوع احلكومة اجلهد يبذل بدها
وه ��ذا يحت ��اج اىل طول ب ��ال وت�أين واي�ض ��ا النا�س
كلها الآن تتمنى على كل ال�سيا�س ��يني ان يحلو عنن
�شوي بالتايل النا�س ي�ست�أن�سوا بال�صيفية وي�شوفوا
ادي�ش باحلقيقة فيه هناك حت�س ��ن من خالل هذا

الإقب ��ال اللي عم ي�ص�ي�ر على لبن ��ان يلي فيه عدد
كبري من امل�ؤ�شرات وكلها م�ؤ�شرات طيبة تدل على
االثار االيجابية للو�ض ��ع االقت�صادي .طبيعي هذا
ال يعن ��ي ذلك �أنه يحل كل م�ش ��اكلنا االقت�ص ��ادية،
هناك العديد من الق�ض ��ايا يجب �أن نتبه لها ونبد�أ
مبعاجلته ��ا �أون�س ��تمر بعملي ��ة املعاجل ��ة يف الفرتة
القادم ��ة .لكن بدون �ش ��ك ه ��ذه الف�ت�رة يجب �أن
نطول بالنا ونروق وال نح�ش ��ره ل�س ��عد احلريري..
هو ما�ش ��ي وانا �أعتقد ان هذه االمانة التي حملتها
كم ��ا تكل ��م جميل يف ف�ت�رة االربع �س ��نوات التي مل
ي�س ��بق يف تاريخ لبن ��ان �أن كان هن ��اك بهذا القدر
فرتة �صعبة ومتالحقة ب�صعوباتها ،لكن انا �شديد

الثقة واالميان بان هذه االمانة عندما ا�سلمها اىل
�س ��عد احلريري فهي �ستكون ان �ش ��اء اهلل باف�ضل
ايدي امينة لتويل هذه امل�س� ��ؤولية ..حكما �س ��نكون
اىل جانب �س ��عد احلريري يف هذه امل�س� ��ؤولية وان
�شاء اهلل نكون كلنا يدا واحدة وبالتايل نقدر نحقق
تقدما على اكرث من �صعيد..
وبع ��د تناول الع�ش ��اء ،فاج�أ �ص ��احب الدعوة بريم
املحتفى به واحل�ضور بتقدمي الفنانة جاهدة وهبة
الت ��ي قدمت جمموعة من الأغ ��اين القدمية لكبار
الفنانني العرب ،وعددا من �أغنياتها اخلا�صة التي
القت ا�ستح�سان اجلمهور واطربته.

حفل ع�شاء تكرميي على
�شرف املن�سق العام ال�سابق
لتيار امل�ستقبل �سليم دياب
�أقام ��ت وزيرة الرتبي ��ة والتعليم الع ��ايل بهية احلريري حفل ع�ش ��اء
تكرميي ًا على �ش ��رف املن�سق العام ال�سابق لتيار امل�ستقبل �سليم دياب
يف دارة �آل احلري ��ري يف جمدليون مب�ش ��اركة مقرر عام جلنة اعادة
هيكلة ال�ش�ؤون التنظيمية لتيار امل�ستقبل يف لبنان �أحمد احلريري.
ح�ض ��ر احلف ��ل :رئي� ��س حكومة ت�ص ��ريف الأعم ��ال ف�ؤاد ال�س ��نيورة
ووزير الدولة جان �أوغا�س ��بيان ونواب كتلة امل�س ��تقبل"غازي يو�سف،
عاطف جمدالين ،حممد احلجار،حممد قباين�،أحمد فتفت�،س ��مري
اجل�س ��ر"والوزير ال�س ��ابق ح�سن ال�س ��بع والنائب ال�س ��ابق م�صطفى
علو� ��ش و�أمني ع ��ام جمل� ��س الوزراء �س ��هيل بوجي ،وال�س ��يد �ش ��فيق
احلريري ونقيب املهند�سني بالل العاليلي" واملن�سقون العامون لتيار
امل�س ��تقبل يف كاف ��ة املحافظات وقط ��اع ال�ش ��باب ويف االغرتاب ،اىل
جانب من�س ��قي قطاع ��ات املهن احلرة واركان م�ؤ�س�س ��ة احلريري يف
لبنان وح�شد من الفاعليات واملدعوين.
وكان ��ت احلريري عقدت يف جمدليون اجتماعا مع م�س� ��ؤويل املراكز
ال�صيفية التابعة للجمعيات وامل�ؤ�س�سات الأهلية والرتبوية والريا�ضية
يف �ص ��يدا واجلوار ،وبحثت معهم يف امكانية تنظيم �أن�شطة م�شرتكة
يف ختام ال�صيفيات ،خا�صة و�أن �أكرث من  7000تلميذ وطفل ي�شاركون
يف  24مرك ��زا �ص ��يفي ًا تنظمها هذه الهيئات يف منطقة �ص ��يدا خالل
�شهري متوز و�آب ،حيث تناول البحث كيفية التن�سيق بني هذه املراكز
يف تنظيم عمل فني م�شرتك تتوج به �أن�شطتها هذا العام.
و�أك ��دت احلري ��ري خالل اللق ��اء على �ض ��رورة الرتكيز عل ��ى كل ما
يجم ��ع بني ابن ��اء الوطن الواحد ،وتعزي ��ز ثقافة التوا�ص ��ل والتفاعل
بني الأجيال ال�ص ��اعدة وتنمي ��ة مهاراتهم ومواهبهم وا�ش ��راكهم يف
احلفاظ على حميطهم وبيئتهم ليرتكوا اثر ًا ايجابي ًا فيهما.
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بهية احلريري كرمت املجل�س اال�ست�شاري
وفريق عمل تقرير التنمية االن�سانية العربية

ملنا�س ��بة �ص ��دور تقرير التنمي ��ة االن�س ��انية العربية
 2009حول الأمن االن�س ��اين ،كرمت ع�ض ��و املجل�س
اال�ست�ش ��اري امل�ش ��رف على التقرير وزي ��رة الرتبية
والتعلي ��م الع ��ايل بهية احلري ��ري م�س ��اعدة الأمني
الع ��ام ل�ل��أمم املتح ��دة واملدي ��رة االقليمي ��ة ملكتب
ال ��دول العربي ��ة يف برنام ��ج الأمم املتحدة ال�س ��يدة
ال�س�س ��وة و�أع�ض ��اء املجل�س الإ�ست�ش ��اري
�أَ َمة العليم ُ
ومعدي تقرير التنمية االن�سانية العربية لهذا العام،
وذلك يف حفل ع�ش ��اء اقامته على �ش ��رفهم يف دارة
العائلة يف جمدليون ح�ض ��ره وزيرا التنمية الإدارية
ابراهيم �ش ��م�س الدين وال�ش� ��ؤون االجتماعية ماريو
ع ��ون ،والن ��واب “ عاطف جم ��دالين وعماد احلوت
وحمم ��د قب ��اين” و�س ��فري اليمن في�ص ��ل �أم�ي�ن �أبو
الرا�س ورئي�س جمل�س االمناء واالعمار نبيل اجل�سر
ونقب ��اء املحرري ��ن ملح ��م ك ��رم واملحام�ي�ن رمزي
جري ��ج واملعلمني نعم ��ة حمفوظ ،وممثلو �س ��فراء “
اململكة العربية ال�سعودية ،جمهورية م�صر العربية،
قطر ،فل�س ��طني ،االمارات العربية املتحدة ،تون�س،
اجلزائر ،املغرب� ،س ��لطنة عمان ،الأردن ،البحرين
“ ،وعن �س ��فارات بع�ض ال ��دول الأوروبية ،ومديرة
الوكال ��ة الأمريكية للتنمية يف لبن ��ان دنيز هريبول،
وعن الأ�سرة الرتبوية رئي�سة املركز الرتبوي للبحوث
واالمناء ليلى فيا�ض ،مدير عام الرتبية فادي يرق،
وعدد من مدراء التعليم ب�أق�سامه املختلفة ،وعمداء
وم ��دراء عدد من كليات ومعاه ��د اجلامعة اللبنانية
وبع�ض اجلامعات اخلا�صة ،رئي�سة املجل�س الن�سائي
�أم ��ان كب ��ارة �ش ��عراين ،ور�ؤ�س ��اء وممثل ��و عدد من
م�ؤ�س�سات املجتمع املدين والأهلي اللبنانية ال�شريكة
يف برام ��ج الأمم املتح ��دة ،وممثلون ع ��ن منظمات
عربية ودولية عاملة يف لبنان و�شخ�ص ��يات ر�س ��مية
وتربوية واقت�ص ��ادية واجتماعية وثقافية و�إعالمية،
اىل جان ��ب فري ��ق عم ��ل برنام ��ج الأمم املتحدة يف
لبن ��ان تتقدم ��ه املحتف ��ى به ��ا ونائبه ��ا ع ��ادل عبد
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اللطيف ،ومديرة املكت ��ب االقليمي يف القاهرة منى
هم ��ام ،ومدي ��رة مكتب لبن ��ان مارتا رودا� ��س وليلى
�شرف والدكتور كلوفي�س مق�صود.

الوزيرة احلريري
ا�س ��تهل احلف ��ل بالن�ش ��يد الوطني اللبن ��اين فكلمة
ترحيبة من �صاحبة الدعوة الوزيرة احلريري التي
ر�أت �أن ��ه «بعيد ًا ع ّما �أثاره تقرير التنمية الإن�س ��انية
وما قد يثريه من �آرا ٍء ومواقف حول ما ت�ض� � ّمنه من
م�ؤ�ش ��رات و�إ�س ��تنتاجات وتوجه ��ات ..فالغاي ��ة منه
ه ��و حتريك الوع ��ي والتفكري واحلوار حول ق�ض ��ايا
الإن�سان العربي وحا�ضره وم�ستقبله ..وقالت  :نحن
مطالب ��ون بتحديد مفه ��وم الأمن الإن�س ��اين لدينا،
�آخذين ظروف عدم الإ�س ��تقرار والإحتالل مبا هي
ق�ضايا م�صريية وذات ت�أثري كبري على حياة �شعوبنا
أرحب بكم يف بيتكم يف
ودولنا و�إن�س ��اننا ..وقالت ّ � :
هذا اللقاء التكرميي لل�صديقة �أمة العليم ال�سو�سوة..
والأ�صدقاء ،والزمالء يف الهيئة الإ�ست�شارية ومعدي
تقرير التنمية الإن�س ��انية العربية  2009حول الأمن
الإن�س ��اين ..وبعيد ًا ع ّما �أثاره التقرير وما قد يثريه
م ��ن �آرا ٍء ومواق ��ف حول ما ت�ض� � ّمنه من م�ؤ�ش ��رات
و�إ�س ��تنتاجات وتوجه ��ات ،فالغاية من ��ه هو حتريك
الوع ��ي والتفك�ي�ر واحل ��وار حول ق�ض ��ايا الإن�س ��ان
العربي وحا�ضره وم�ستقبله ..و�سنقر�أ كثري ًا ون�سمع
كثري ًا حول هذا التقرير وم�ض ��مونه و�ستتو ّزع الآراء
بني م�ؤ ّي ٍد
ومعرت�ض وم�ص � ّ�ح ٍح ..وعلى ما �أعتقد �أنّ
ٍ
هذه احليوية �ستخت�ص ��ر عل ��ى جمموع ٍة من النخب
دون �أن تقارب الوعي الإن�س ��اين الع ��ام و�إهتماماته
و�ضروراته وواقعه لأ ّننا نعاين من تلك اله ّوة بني ما
نف ّك ��ر به وما يريده الإن�س ��ان يف جمتمعاتنا� ..إ ّال �أنّ
هذا التقرير ومبقاربته م�س�ألة الأمن مبا هي جوهر
التق� �دّم ال ��ذي ال ميك ��ن �أن يك ��ون �إ ّال على �أ�س ��ا�س
الإ�س ��تقرار ،وهناك اختالف كبري بني الإ�س ��تقرار

واجلم ��ود ..وب�ي�ن احليوية والفو�ض ��ى ..م ��ن هنا..
ف�إ ّنن ��ا مطالب ��ون بتحدي ��د مفهوم الأمن الإن�س ��اين
لدين ��ا� ،آخذين ظروف عدم الإ�س ��تقرار والإحتالل
مبا ه ��ي ق�ض ��ايا م�ص�ي�رية وذات ت�أث�ي�ر كبري على
حياة �ش ��عوبنا ودولنا و�إن�س ��اننا .و�أ ّن ��ه ال ب ّد لنا من
مواجه ��ة ك ّل تلك الظ ��روف القدمية وامل�س ��تجدة..
والت ��ي �أمعنت تفكي ��ك ًا و�إنهي ��ار ًا ملجتمعاتنا ودولنا،
وعلين ��ا ومن خ�ل�ال هذه الأطروح ��ة اجلديدة حول
الأمن الإن�س ��اين مبا هي مادة للنقا�ش وللحوار� ،أن
جنع ��ل غايتن ��ا تطوير مفاهيم الأم ��ن لدينا ..ولقد
�ود ،بل لقرون من الأمن
عانت الدول املتقدمة لعق � ٍ
ً
ال ��ذي اتخذ من الإم�س ��اك بالواق ��ع مفهوما للأمن
وانتفا�ضات
وثورات
�راعات �أهل ّية
ٍ
ٍ
فانعك�س ذلك �ص � ٍ
حتى ا�س ��تق ّر املفهوم احلديث للأم ��ن والذي يقوم
على مواكبة الواقع وتط ّوره و�سالمة حر ّيته وحماية
�إبداعاته ،ومبادراته الفردية والإجتماعية يف كافة
نواحي احلياة ال�سيا�سية والإقت�صادية والإجتماعية
والعلمي ��ة والثقافية ..و�إىل م ��ا هنالك من جماالت
التعب�ي�ر واملب ��ادرة والإبداع ..ف�أ�ص ��بح الأمن مهمة
النخب ��ة ولي�س عد ّوه ��ا وحامي ًا مل�س�ي�رتها وتطورها
ولي�س معيق� � ًا لوجوده ��ا وحيويتها..و�إ ّننا نتط ّلع �إىل
ث ��ور ٍة ثقافي� � ٍة تعيد الإعتب ��ار للمعاين مب ��ا هي �أط ٌر
للتفاعل واحل ��وار واللقاء والإنت ��اج والتقدّم ..و�إ ّننا
يف ه ��ذا اللق ��اء ن�ؤ ّكد عل ��ى معنى ال�ص ��داقة وعلى
�أهمي ��ة احرتام الر�أي وال ��ر�أي الآخر وحق التعبري،
وح ��ق النقد وال ��رد من �أجل غايات ك�ب�رى هي �أن
نكون مع ًا يف مواجه ��ة حتدياتنا القدمية واجلديدة
والكب�ي�رة ج ��د ًا من �أج ��ل رفعة الإن�س ��ان و�س�ل�امة
الإن�سان و�أمن الإن�سان..

�أمة العليم ال�س�سوة
وحتدثت املحتفى بها ال�س ��يدة �أمة العليم ال�س�سوة
فتوجه ��ت بالتحي ��ة اىل �ص ��احبة الدع ��وة وع�ض ��و

املجل� ��س اال�ست�ش ��اري لتقري ��ر التنمية االن�س ��انية
العربية الوزي ��رة احلريري على مبادراتها معتربة
�أنها منوذج م�ش ��رف للن�س ��اء العربيات الرائدات.
وقال ��ت� :س ��يدتي الفا�ض ��لة مع ��ايل الوزي ��رة بهية
احلريري وال�ص ��ديقة ال�ص ��دوقة وع�ض ��و املجل�س
اال�ست�ش ��اري لتقري ��ر التنمي ��ة االن�س ��انية العربية
لذكر واحدة من املهام اجلليلة الكثرية التي تكوين
رائ ��دة له ��ا وتتوا�ض ��عني وتن�س ��لي به ��دوء لترتكي
�أماكن كثرية وا�س ��عة لغريك يكمل امل�شوار� .أجدين
يف حال ��ة م ��ن العج ��ز ع ��ن التعب�ي�ر عن �س ��عادتي
البالغة وزمالئي وزميالتي يف املجل�س اال�ست�شاري
وزمالئنا كافة الذين ا�سهموا يف انتاج هذا العمل،
ال ��ذي ي�ش ��رفنا نح ��ن يف الأمم املتح ��دة �أن نكون
جزء ًا ي�س�ي� ً
را م�ساند ًا ب�س ��يط ًا ،على �أن يعترب الآن
ويف هذا اليوم وبعد �إطالق الن�سخة اخلام�سة منه،
عالمة هام ��ة من عالم ��ات العامل العرب ��ي ،اتفق
النا� ��س حوله ��ا �أم اختلفوا� ،أحبوه ��ا �أم مل يطيقوا
�أحيان� � ًا �س ��ماع بع�ض م ��ن �آرائه ��ا ،امله ��م يف هذا
كله �أنها كانت وان �ش ��اء اهلل �س ��تظل منرب ًا وا�سع ًا
حر ًا جلميع الآراء لتتقارب وتتالقح وت�س ��تفيد من
بع�ض ��ها البع� ��ض وتنتج �ش ��يئ ًا يبقى له ��ذه الأر�ض
اجلميلة ب�إت�س ��اعها م ��ن املاء حتى املاء ،مو�ض ��وع
الأمن الإن�ساين �سيدتي العزيزة ،مت�شابك الغايات
واملقا�ص ��د وحت ��ى التعاري ��ف ،ولكن رمبا لت�س ��هيل
الأم ��ور علين ��ا جميع ًا ولإعط ��اء بع� ��ض الطم�أنينة
نب�س ��ط مفهومه
لنا حتى ،نح ��ن جميعا ميكننا �أن ّ
لنقول �أن ��ه التحرر فع ًال من اخل ��وف والتحرر من
الفاقة ب�شكلهما الوا�س ��ع� .أظن هذا ال يختلف ولن
يختل ��ف وال يجب �أن يختلف علي ��ه اثنان ،وهو حق
طبيعي �أن يكون الإن�سان �آمن ًا ،فالأمان كما تعلمون
جميع ��ا مه ��م اذ �أن ��ه عالمة الوجود� .إ�س ��محي يل
�أو ًال واخ�ي� ً
را �أن �أتوجه مرة ثانية بال�ش ��كر لك �أنت
ب�شخ�صك الكرمي ممثل ًة لهذا النموذج الرائع من
الن�ساء العربيات الرائدات ،و�إ�سمحي يل بالإ�شارة
اىل بدء لقائنا الروحي يف املقابلة التلفزيونية عام
 2001و�أن ��ت تتحدث�ي�ن من لبنان من ب�ي�روت وانا
�أحتدث من �أم�س�ت�ردام من هولن ��دا ،وقد حتدثنا
وقته ��ا ع ��ن برناجم ��ك وفكرت ��ك التي ب ��د�أت كما
ل ��و كانت �ش ��يئا خارج ًا ع ��ن الواقع ،وه ��و دعوتك
لإطالق مفهوم القمة العربية كعمل م�ؤ�س�سي مهني

حتى ،ولي�س فقط باملعنى ال�سيا�س ��ي ،لكن لإ�ضفاء
مو�ضوع الإهتمام بق�ضية املر�أة التي هي باملنا�سبة
يف �ص ��لب ق�ضايا الأمن الإن�ساين لبلداننا العربية.
ف�شكر ًا لك �سيدتي �أو ًال على بداية ذلك اللقاء الذي
�أمتنى من اهلل �أن ال ينقطع و�أن ت�س ��تمر �ص ��داقتنا
و�أخوتنا ،و�أن ن�س ��تفيد جميع ًا ون�س ��تثمر لي�س فقط
من نبلك وكرمك وتوجهاتك باجتاه الإنخراط مع
النا�س وتلم�س ق�ضاياهم واالنتماء اىل معاناتهم..
ه ��ذه اي�ض� � ًا يف �ص ��لب �أه ��داف توجهات ��ك الت ��ي
ي�ش ��اركك فيها كل حمبوك الذين يح�ض ��رون هذه
الأم�س ��ية.ومرة ثانية هي منا�س ��بة خا�صة و�سعيدة
يل ،اذ �أنه ��ا فع ًال �أول مرة �أكون فيها على احتكاك
مبا�شر ،ولو �أين �شرفت اي�ض ًا بامل�شاركة يف �إطالق
التقرير املا�ضي حول و�ضع املر�أة يف العامل العربي،
لكنني وقتها مل ولن �أك ��ن بقدرة على الإدعاء ب�أنه
كان عمل ��ي ،فق ��د كان عمل �ص ��ديقتي و�أ�س ��تاذتي
وزميلتي القديرة الدكتورة رميا خلف التي �أ�س�ست
فع�ل�ا له ��ذه ال�سل�س ��لة الهامة .بل غام ��رت ولكنها
كانت �ش ��جاعة وقدمت من �أجله كث�ي� ً
را من وقتها
و�صحتها ومعاناتها ..ولكننا يف هذه الليلة بالذات
نتذكرها هنا لأنني �أعرف �أن يف �ص ��فوفكم حمبني
كثريين لرميا خلف ولفكرتها النبيلة لإطالق تقرير
التنمية الإن�سانية العربية ،التي نعدها جميع ًا ب�أننا
�س ��نحافظ عليها و�س ��نتعاون معك �سيدتي ومع كل
من ي ��ود �أن مي�أ�س ���س له ��ذا العمل ،لي�ص ��بح فع ًال
عم�ل ً�ا عربي ًا ميتلكه ويدي ��ره ،والأهم من ذلك كله
من يتابع تنفيذ ما فيه ،وي�ساعد على تطبيق بع�ض
ه ��ذه الأفكار النبيلة التي جت ��يء فيها ،وهي مهمة
لعمري لن تكون �س ��هلة وال ب�سيطة ،ولكن على قدر
�أه ��ل العزم ت�أت ��ي العزائم .ندعو م ��ن اهلل جميع ًا
�أن تتحقق �آمالكم جميع� � ًا ،و�أن تتحقق �آمال لبنان
قبل كل �ش ��يء و�أن ي�س ��تقر وينمو ب�سالم هذا البلد
احلبيب .و�شكر ًا على هذه الأم�سية اجلميلة والليلة
الطيبة.

كلوفي�س مق�صود
وكان ��ت كلم ��ة لع�ض ��و املجل� ��س اال�ست�ش ��اري للتقرير
الدكتور كلوفي�س مق�صود اعترب فيها �أن ال عروبة بدون
الإ�سالم ،وال �إ�سالم م�ستنري بدون املرجعية العربية.
وق ��ال :يف �إحدى املنا�س ��بات الهاتفية بع ��د � 11أيلول
عندما تكلمت معها وقالت يل :ال�صرب� ،إ�ستوعب هذه
املعاناة وهذا التحدي ،ف�أجبتها� :س�أحاول..واحلقيقة
انني كنت معتقد ًا انني لن �أ�س ��تطيع جمابهة �شرا�سة
التمييز ،والذي م ��ع الراحلة هالة زوجتي متكنت من
�أن ادرك �أن الرج ��ل بحاج ��ة اىل متكني عندما تكون
الن�س ��اء �أمثال بهية احلريري ..يف ذلك احلني �أجبت

عن ال�س� ��ؤال ال ��ذي طرحه الرئي�س بو� ��ش وقال :ملاذا
يكرهنا الع ��رب وامل�س ��لمون ..ف�أجبته عل ��ى التلفزة:
الع ��رب ال يكره ��ون ب ��ل انه ��م غا�ض ��بون ،والغ�ض ��ب
هو ا�س ��تدراج للح ��وار ،يف حني �أن الك ��ره هو انقطاع
عن احل ��وار وتدم�ي�ر لإمكانيات ��ه وجل ��ذوره ،ولذلك
الغ�ض ��ب امل�شروع هو التمهيد للت�ص ��حيح احلقيقي..
الغ�ض ��ب هو جزء م ��ن املحبة لأنه يرغ ��ب من خالل
احلوار �أن ي�س ��ت�أنف املحبة وان يتخلى عن الغ�ض ��ب.
هذا هو التحدي احل�ض ��اري الذي �أنارنا به اال�س�ل�ام
دين العرب ،لأن ال عروبة بدون الإ�س�ل�ام ،وال �إ�سالم
م�س ��تنري ب ��دون املرجعي ��ة العربية .ه ��ذا هو احلدث
الكبري ،ومن ثم �أجيء اىل هنا مع الأمني العام ال�سابق
للجامعة العربية ت�ست�ض ��يفنا يف كليتها هنا وثم تقول
وك�أنه ��ا تري ��د �أن تزرع فينا التزام� � ًا بتثقيف الأجيال
اجلدي ��دة حتى ال تبقى �س ��جينة الطائفي ��ة الذميمة،
حت ��ى تعل ��م الأجيال اجلدي ��دة �أن لبن ��ان اذا �أراد �أن
يكون وطن ًا ،فال بد من �أن يكون اللبناين مواطن ًا و�أن
تكون عالقته مع الدولة مبا�ش ��رة بدون و�ساطة ..وثم
�ش ��اركتنا يف املجل�س الإ�ست�ش ��اري للتنمية االن�سانية،
ويف كل م ��رة كان ��ت هي مبثاب ��ة الأم لعملي ��ة التنمية
العربي ��ة ،وكان ��ت هي لي�س ��ت فقط رمز الأم ��ان لنا،
والأمن ،بل اي�ض� � ًا الإحت�ض ��ان واحلن ��ان ..وهذه
الإن�س ��انة التي جوهرت فين ��ا قيم ًا كانت مكبوتة
وا�صبحت حية.وعندما ا�ست�شهد رفيق احلريري
كانت هي ما�سكة هذا الرتاث تعممه وتر�سخه يف
وجداننا جميع ًا .و�أكرث من ذلك ،عندما ح�ص ��ل
العدوان الإ�س ��رائيلي ع ��ام  2006وكنت يف ذلك
احلني يف خ�ضم معركة مع الذات ،معركة تعودت
عليها مع امل�ش ��روع ال�صهيوين ،ولكن عندما م�س
هذا اجلنوب �إت�صلت م�ست�شري ًا كما تعودت ،وكان
لها رد �أن �أطمئن مدرك ًا ما قامت به من �إحت�ضان
لالجئني الذين �أتوا وفتحت البيوت وامل�س ��اعدات
واملعونات ،فبقيت عن�ص ��ر الأمومة ت�شمل مزيد ًا
من الأطفال والن�س ��اء والرجال وال�شيوخ ،فكانت
هي اخلمرية التي تينع فينا �أف�ضل ما عندنا ..هذه
املر�أة الأم الأخت ال�شقيقة ،هذه املر�أة هي تختزل
ما نريده لأمتنا من امل�ش ��اركة الفعلية يف �صناعة
القرار و�ص ��ناعة الر�أي ورب العائل ��ة يف لبنان..
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�صيفيات م�ؤ�س�سة احلريري ت�ست�ضيف لأول مرة
بطل العامل يف الفورموال  3-اللبناين با�سل �شعبان

الرئي�س ال�سنيورة رعى تكرمي
جمعية رعاية اليتيم لأهل اخلري من الكويت

يف ندوة توعية حول �سالمة الطرق واحلوادث املرورية

�ش ��ارك �س ��ائق �س ��باق الفورموال� 3-س ��فري الأمم
املتحدة لل�شباب لل�س�ل�امة على الطرقات اللبناين
با�س ��ل �ش ��عبان �أطف ��ال و�أوالد املخي ��م ال�ص ��يفي
مل�ؤ�س�س ��ة احلري ��ري الأن�ش ��طة الت ��ي يقوم ��ون بها
�ض ��من برنامج ال�ص ��يفيات الذي تنظمه م�ؤ�س�س ��ة
احلريري للتنمية الب�ش ��رية امل�ستدامة بالتعاون مع
الهيئة الوطنية للمدر�س ��ة الر�سمية والتي انطلقت
يف اك�ث�ر م ��ن ثمانية مراك ��ز يف �ص ��يدا وجوارها،
وذلك يف ندوة حول �س�ل�امة القيادة بعنوان “فكر
قبل القيادة “ حا�ض ��ر فيها �شعبان يف قاعة جممع
احلري ��ري االمنائ ��ي يف �ص ��يدا مب�ش ��اركة ح�ش ��د
كبري م ��ن الأطفال والأوالد والقيم�ي�ن على املخيم
ال�صيفي.
وا�س ��تهل �ش ��عبان الندوة بتعريف الأطفال والأوالد
امل�ش ��اركني على م�س�ي�رة احرتافه �سباق ال�سيارات
منذ �سنتني ون�صف يف البطولة االوروبية للفورموال
 .3واي�ض ًا اختياره �سفري ًا للأمم املتحدة لل�شباببخ�ص ��و�ص ال�س�ل�امة على الط ��رق .وقام ب�ش ��رح
بع� ��ض �أنظم ��ة امل ��رور وقوان�ي�ن القيادة م�س ��تعين ًا
ب�ص ��ور تربز عنا�ص ��ر الأمان واحلماية لل�س ��اق يف
ال�س ��يارة ومناذج عن ح ��وادث مرورية نتيجة عدم
الت ��زام ال�س ��ائقني بقوان�ي�ن القيادة .وق ��ال� :أقوم
بجوالت يف منطقة ال�ش ��رق الأو�س ��ط وزرت خم�سة
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بل ��دان يف الع ��امل العرب ��ي ،وح ��اورت �أك�ث�ر م ��ن
 4000طالب وطالب ��ة يف اجلامعات واملدار�س عن
القواعد الأ�سا�س ��ية لل�س�ل�امة على الطرق النه يف
ال�ش ��رق االو�س ��ط لدينا ازمة يف مو�ض ��وع حوادث
ال�س�ي�ر والطرق ،و�أمتنى �أن �أكون بالفعل قد �أديت
و�أ�ؤدي ه ��ذه الر�س ��الة للمجتم ��ع العرب ��ي .وه ��ذه
امل ��رة الأوىل التي �ألتقي فيها يف بل ��دي لبنان هذه
املجموعة من اجليل اجلديد ،وهذا �أتى بعد لقائي
مع مع ��ايل وزيرة الرتبية والتعليم العايل ال�س ��يدة
بهية احلريري التي قالت يل ان الأوالد امل�ش ��اركني
يف ال�ص ��يفيات هم �أف�ضل من يحمل هذه الر�سالة
فقررت اللقاء معهم.
وا�ض ��اف :الهدف الرئي�سي هو التوعية لأنه وجدنا
�أنه قبل ثالثني �سنة يف �أوروبا و�أمريكا كانت لديهم
نف�س الإح�صاءات ونف�س عدد الوفيات والإ�صابات
عل ��ى الطرقات املوجودة عندنا اليوم.لكن عندهم
مت الرتكيز على برامج �ش ��املة للتوعية وتعديالت
ملخططات الطرقات ،وت�شدد يف الأنظمة والقوانني
والغرامات وتطورها وتعديلها ب�ش ��كل ممتاز ،وهم
بد�أوا م ��ن اجليل النا�ش ��ىء ومن �أعمار �ص ��غرية،
بتعريفه ��م عل ��ى قواعد امل ��رور ،فوجدت من جهة
�أن للتوعية مفعول كبري ،اذا ا�س ��تطعنا �أن نو�ص ��ل
هذه الر�سالة كبطل �سباق يف عامل الفورموال وهذه

الر�س ��الة باالمكان �أن ت�صل اليهم ب�سرعة وب�شكل
ايجابي....
وكان ��ت �أن�ش ��طة املخي ��م ال�ص ��يفي ق ��د توا�ص ��لت
للأ�س ��بوع الث ��اين على الت ��وايل يف ثماني ��ة مراكز
يتوزع عليها �أكرث من  1750طفال وولدا من �صيدا
واجلوار ،وتنوعت بني فنون وا�شغال ور�سم وم�سرح
وان�ش ��طة ترفيهية اىل جانب برنام ��ج “ من حقنا
ان ننجح “ لتقوية الطالب ��ب ومتكينهم يف اللغات
واملواد العلمية وبرام ��ج المنهجية ،وجديد املخيم
ان�شطة خدمة املجتمع.
وقال امل�ش ��رف عل ��ى املخيم نبيل بواب� :ص ��يفيات
م�ؤ�س�س ��ة احلري ��ري ان املخيم يت�ض ��من ان�ش ��طة
تفاعلية م ��ع خدمة املجتمع ،حيث �س ��يقوم الأوالد
امل�ش ��اركون بتزيني بع�ض ج ��دران املدينة وببع�ض
الأن�ش ��طة البيئية ،لأنه من الطبيعي ان نرتك اثرا
فيها وجنعل الولد ي�ش ��عر انه ترك اثر ًا جمي ًال من
كل النواحي�..ص ��حيح نحن موجودون يف املدر�سة
ولك ��ن يجب ان يكون التفاع ��ل مع املحيط .وهناك
تع ��اون مع كل ال�ص ��يفيات املوج ��ودة داخل مدينة
�ص ��يدا للتن�سيق يف التح�ضري لن�ش ��اط وطني كبري
مبنا�س ��بة عيد اجلي� ��ش ..كما �أن هناك حت�ض�ي�را
لن�شاط ختامي تتوج فيه ال�صيفيات لهذا العام.

�أك ��د رئي� ��س حكومة ت�ص ��ريف الأعم ��ال ف�ؤاد
ال�سنيورة "�أنه لطاملا وقفت احلكومة الكويتية
على م ��دى عقود ما�ض ��ية وبتوجي ��ه من �أمري
الب�ل�اد اىل جان ��ب لبن ��ان ،و�أمدت ��ه بالدعم
وامل�ساندة وامل�ساعدة ال�سيا�سية والإقت�صادية
والإجتماعية املبا�شرة وغري املبا�شرة ،وكذلك
م ��ن خ�ل�ال "ال�ص ��ندوق الكويت ��ي للتنمي ��ة"
بالقرو� ��ض املي�س ��رة والت ��ي �ش ��ملت جماالت
متع ��ددة عل ��ى ال�ص ��عد ال�ص ��حية والرتبوية
واع ��ادة بن ��اء البن ��ى التحتي ��ة والطرق ��ات،
وغريها من امل�ساعدات التي ال حت�صى".
و�شدد على "�إن العمل اخلريي والتنموي مع ًا،
هما اللذان ي�شكالن روح احلوا�ضر العربية يف
املا�ضي واحلا�ض ��ر ،ونحن ال نتنكر لأ�صولنا،
وال ن�ض ��ع القي ��ود �أم ��ام الت�ض ��امن املدين ��ي
واالن�ساين بحجة املقايي�س املختلفة �أو النوايا
التي تقف وراء هذا العمل الرائع �أو ذاك".
ورد ًا على ت�سا�ؤل حول ت�شكيل احلكومة �شدد
عل����ى "�أن احلكم����ة دائم���� ًا يف وقته����ا مهمة،
والق����ر�آن الك����رمي يقول م����ن �أوت����ي احلكمة
فق����د �أوتي خ��ي� ً
را كثري ًا ،ونح����ن الآن بحاجة
اىل احلكم����ة وال��ت�روي ،والتطل����ع بالنهاي����ة
اىل م�ص����لحة لبن����ان ،وهن����اك رئي�س مكلف
يتحدث عن الت�ش����كيل ،لأنه �إذا ح�ض����ر املاء

بطل التيمم".
كالم الرئي� ��س ال�س ��نيورة جاء خ�ل�ال رعايته
احلف ��ل التكرمي الذي �أقامت ��ه "جمعية رعاية
اليتيم" يف �صيدا للمح�سنني الكرام من دولة
الكويت ال�شقيق "�آل العثمان� ،آل ال�شايع� ،أبناء
املرحوم ال�ش ��يخ نا�صر ال�س ��عيد و"ال�صندوق
الكويتي للتنمية الإقت�صادية العربية" تقدير ًا
لعطاءاتهم للبنان وذلك حتت �ش ��عار "�شكر ًا
�أهلن ��ا يف الكويت من �أطف ��ال "جمعية رعاية
اليتيم" يف �صيدا".
وتقدم ح�ض ��ور احلفل التكرمي ��ي الذي �أقيم
يف حديق ��ة اجلمعي ��ة اىل راع ��ي الإحتف ��ال
الرئي�س ف�ؤاد ال�س ��نيورة وعقيلته هدى ،وزيرة
الرتبية والتعليم العايل بهية احلريري ،وزير
الدول ��ة الدكت ��ور خال ��د قباين ،ممثل �س ��فري
دولة الكوي ��ت يف بريوت عبد الع ��ال القناعي
"القائ ��م ب�أعمال ال�س ��فارة امل�ست�ش ��ار طارق
احلمد" ،مفتي �صيدا و�أق�ضيتها ال�شيخ �سليم
�سو�س ��ان ،حماف ��ظ اجلن ��وب العمي ��د مالك
عب ��د اخلال ��ق ،ممث ��ل "ال�ص ��ندوق الكويت ��ي
للتنمية الإقت�صادية العربية" املدير الإقليمي
لل�ص ��ندوق م ��روان الغ ��امن ،املمث ��ل املقي ��م
لل�ص ��ندوق الكويتي للتنمية يف لبنان الدكتور
حمم ��د ال�ص ��ادقي ،رئي� ��س "احت ��اد الغرف

التجاري ��ة" يف لبنان حمم ��د الزعرتي� ،أمني
ع ��ام "الهيئ ��ة العلي ��ا للإغاثة" الل ��واء يحيي
رع ��د ،رئي�س املكتب ال�سيا�س ��ي ل� �ـ "اجلماعة
الإ�س�ل�امية" يف لبن ��ان الدكت ��ور علي ال�ش ��يخ
عمار ،رئي�س بلدية �صيدا الدكتورعبد الرحمن
الب ��زري ،واملحتف ��ى به ��م :ممثل �آل ال�س ��عيد
"عبد الرحمن نا�ص ��ر ال�سعيد "،ممثل عبد
العزيز ال�شايع و�آل ال�ش ��ايع "رامز �سليمان"،
ممثلة رئي�س ��ة "اللجن ��ة اللبناني ��ة الكويتية"
ال�ش ��يخة فريال الدعيج ال�ص ��باح "ال�ش ��يخة
هن ��د عب ��داهلل اجلاب ��ر ال�ص ��باح" ،وح�ش ��د
م ��ن ال�شخ�ص ��يات ال�سيا�س ��ية والإقت�ص ��ادية
والإجتماعية والرتبوية..
وكان يف ا�س ��تقبالهم رئي�س اجلمعية الدكتور
�س ��عيد املكاوي وعقيلته �صفاء و�أع�ضاء الهيئة
الإدارية ومديرة الدار فاتنة جرديل فاخوري،
ومدراء ور�ؤ�ساء الأق�سام يف اجلمعية..
ويف اخلت ��ام قام الرئي�س ال�س ��نيورة والدكتور
�سعيد املكاوي وامل�ست�شار طارق احلمد بت�سليم
الدروع اىل املحتفى بهم ،فيما تربعت الوزيرة
بهية احلريري بكفالة  125طالب ًا يف "مدر�سة
�أجيال �ص ��يدا" التابعة للجمعية من "م�ؤ�س�سة
احلريري للتنمية الب�ش ��رية امل�س ��تدامة" التي
تر�أ�سها..
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مهرجانات بيبلو�س ...2009
فني حافل!
�صيف ّ

نان�سي عجرم حت�صل على لقب "�أم ميال"
�أخريا وبعد � 9شهور من التعب اجلميل ح�صلت نان�سي عجرم على لقب جديد
ي�ضاف �إىل �ألقابها الكثرية وهو الأغلي على الإطالق يف حياتها وهو لقب "�أم ميال"
حيث و�ض ��عت نان�س ��ي عجرم طفلتها من زوجها طبيب الأ�سنان الدكتور فادي
الها�شم يف م�ست�شفى جبل لبنان �شرقي بريوت.
ً
ً
وج ��اءت والدة نان�س ��ي عج ��رم والدة قي�ص ��رية واخت ��ارت لها موع ��دا للوالدة
ي�ص ��ادف احتفالها بعيد ميالدها قد قعدت يف امل�ست�شفي � 3أيام بعدها عادت
�إىل منزلها بعد االطمئنان علي �صحتها و�صحة جنينها �أو بنتها.
واتفقت نان�س ��ي عجرم مع فادي على �إطالق ا�س ��م مي�ل�ا قبل فرتة وذلك بعد
معرفة نوع اجلنني ويعني اال�سم  -املنت�شر يف لبنان  -ال�شجرة الكثرية الغ�صون
كما ا�ستعدت نان�سي عجرم ال�س ��تقبال مولودتها ب�أغنية جديدة �سوف ت�ضمها
�إيل الب ��وم الأطف ��ال التي تنوي �إ�ص ��داره قريبا واهو باملرة بق ��ى طاملا الألبوم
للأطفال.
وانهالت باقات الورود والتهاين على حجرة نان�س ��ي عجرم بامل�ست�ش ��في �س ��واء
من الفنانني اللبنانيني وامل�صريني للتهنئة بال�ضيف اجلديد.
وكانت نان�س ��ي قد رف�ضت ت�ص ��وير والدتها خا�صة بعد تلقيها عرو�ضا من �أكرث
من قناة ف�ضائية ووكاالت �إعالنية لت�صوير عملية الوالدة تلفزيونيا مقابل 10
ماليني دوالر..

من مهرجانات بيبلوس 2009

عق ��دت جلن ��ة مهرجان ��ات «بيبلو� ��س الدولي ��ة»
م�ؤمتر ًا �ص ��حافي ًا يف منتج ��ع  Sands Eddeيف
مدين ��ة جبيل� ،ش ��مال ب�ي�روت ،ملنا�س ��بة �إطالق
برنامج مهرجانات جبيل ل�ص ��يف  2009برعاية
وزير ال�س ��ياحة اللبناين �إيلي ماروين وح�ش ��د من
الفاعليات الإعالمية واالجتماعية.
�ألقت رئي�س ��ة جلن ��ة املهرجانات لطيف ��ة اللقي�س
كلمة جاء فيها« :هذه امل�ؤ�س�سة التي ال تبغي الربح
وهدفه ��ا ثق ��ايف �س ��ياحي اجتماعي اقت�ص ��ادي،
ت�ؤمن با�س ��تمرارية وجه لبنان احل�ض ��اري مهما
كان ��ت الظروف ،فكي ��ف بالأحرى بوج ��ود رئي�س
جمهوري ��ة عل ��ى ر�أ� ��س الدول ��ة فخام ��ة الرئي�س
العماد مي�ش ��ال �س ��ليمان ابن منطقة جبيل البار،
فبحكمت ��ه �ست�س ��ود الطم�أنين ��ة .براجمن ��ا لهذه
ال�سنة مميزة بحلتها الثقافية املوجهة خ�صو�ص ًا
اىل ال�ش ��باب اللبناين» .و�أ�ش ��ارت اللقي�س اىل �أن
ه ��دف مهرجان ��ات «بيبلو� ��س» حتري ��ك العجلة
االقت�صادية يف مدينة جبيل.

لبنان الفرح
�أما الوزير ماروين ف�ش ��دد على ع ��ودة لبنان اىل
جم ��ده قائ ًال« :هذا هو لبنان الذي نحلم بالعودة
�إلي ��ه ،لبن ��ان املهرجان ��ات والف ��رح وال�س ��ياحة
واملحب ��ة .لق ��د تكبدنا خ�س ��ائر كث�ي�رة على مدى
�س ��نوات طويلة دفعنا خاللها �أثمانا كان اللبناين
بريئ ًا منها ،ولق ��د �آن الأوان لكي نتكاتف لإظهار
�أجم ��ل �ص ��ورة ع ��ن وطنن ��ا و�ش ��عبنا وقدراتن ��ا
الإبداعية التي ن�ستطيع �أن جنعلها ر�سالة اىل كل
العامل».
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�أ�ض ��اف ماروين�« :إننا �ش ��عب يريد احلفاظ على
تاريخه و�إعادة لبنان حممية �سياحية فنية و�أر�ض
للمحبة وال�س ��ياحة واملهرجان ��ات .لقد �آلينا على
�أنف�س ��نا يف وزارة ال�سياحة �أن تكون ال�سياحة لكل
لبنان ول ��كل اللبنانيني الننا نعرف �أن ال�سيا�س ��ة
تف ��رق لك ��ن ال�س ��ياحة توحد ،ونع ��رف �أنن ��ا �إذا
ا�ستطعنا تنفيذ الر�ؤية ل�صناعة ال�سياحة يف لبنان

ميكنن ��ا ت�أمني كل الفر� ��ص لأجيالنا وعودة لبنان
ليلعب دوره الرائد يف ال�ش ��رق الأو�سط والعامل».
ولف ��ت م ��اروين اىل �أن وزارة ال�س ��ياحة تتوقع �أن
ي�أت ��ي اىل لبن ��ان ح ��وايل � 800ألف �ش ��خ�ص من
العامل العربي ما ع ��دا الأجانب واملغرتبني« ،من
هنا �ض ��رورة تقدمي فكرة جميلة حتاكي عندهم
احلنني اىل املا�ضي املجيد والذي يبد�أ يف بيبلو�س
ويتناغ ��م م ��ع املهرجان ��ات اللبناني ��ة كله ��ا م ��ن
بعلب ��ك اىل بيت الدين اىل عنج ��ر واملهرجانات
كله ��ا الت ��ي تق ��وم عل ��ى الأر� ��ض اللبناني ��ة»
م�ؤك ��د ًا دع ��م وزارة ال�س ��ياحة للمهرجان ��ات.
كذل ��ك �ألق ��ى رئي� ��س البلدي ��ة الدكت ��ور ج ��وزف
ال�شامي كلمة �أ�شار فيها اىل «التعاون بني البلدية
وجلن ��ة املهرجان ��ات لت�ش ��جيع احلي ��اة الثقافية
والفنية واالقت�صادية يف جبيل».
و�ش ��ددت ممثل ��ة بن ��ك بيبلو�س ن ��دى طويل على
«حر�ص امل�ص ��رف عل ��ى دعم ه ��ذه املهرجانات
لتنمية الوجه الثقايف للبنان ونقل �صورة ح�ضارية
اىل العامل عن �ص ��ورة الوطن الذي نحبه ونفتخر
به».
وخت ��ام املهرجان م�س ��ك مع م�س ��رحية «�ص ��يف
 »840ت�ألي ��ف الفن ��ان العظي ��م الراحل من�ص ��ور
الرحب ��اين� ،إخ ��راج م ��روان الرحب ��اين� ،إنت ��اج
�أ�سامة الرحباين ومتثيل غ�س ��ان �صليبا� ،أنطوان
كرباج وهبة طواجي.
تتناول امل�س ��رحية ق�صة �شعب يبحث عن احلرية
ق�ص ��ة املقاومة بوج ��ه الظلم
والعي� ��ش بكرام ��ةّ ،
والطغ ��اة ،وخو�ض ح ��رب الآخرين على �أر�ض ��نا
وك�أن التاريخ يعيد نف�سه.

ملاذا وقع الطالق بني الفنانة ديانا حداد وزوجها ؟!
مايا حرب مرا�سلة موقع بانيت و�صحيفة بانوراما
يف ب�ي�روت :على الرغ ��م من امل�ش ��اكل التي طر�أت
عل ��ى عالقة الفنان ��ة ديانا ح ��داد بزوجها املخرج
�س ��هيل دعبول ،حاف ��ظ الزوجان عل ��ى زواجهما،
خ�صو�ص ��ا بع ��د اجن ��اب ديان ��ا طفلته ��ا الثاني ��ة
الت ��ي اطلق ��ت عليها ا�س ��م من ��ى تيمن ��ا بوالدتها.
ومل مت ��ر �س ��نتني عل ��ى والدة الطفلة ،حت ��ى اعلن
الزوج ��ان طالقهم ��ا ،وق ��د اك ��د م�ص ��در مق ��رب
م ��ن ديان ��ا اخلرب ،م�ش�ي�را اىل خالف ��ات عملية ال
ميك ��ن حله ��ا ،حيث ب ��د�أ جن ��م ديانا باالنح�س ��ار
م ��ع احتكار �ش ��ركة زوجه ��ا واملحطة اخلا�ص ��ة به
�ض ��عيفة االنت�ش ��ار العمالها ،االمر ال ��ذي اثر على
انت�ش ��ارها ،ف�ضال عن امل�ش ��اكل التي قامت بينهما
ب�س ��بب رغبة ديان ��ا بالتعامل مع خمرجني �س ��واه.
يبق ��ى ان نذك ��ر ان �س ��هيل العب ��دول طلي ��ق ديانا
ابدى ا�س ��تعدادا للتع ��اون معها م�س ��تقبال ،م�ؤكدا
ان العالقة بينهما انتهت ب�ش ��كل ودي ،وان ع�ش ��رة
العمر والطفلتني اللتان اجنباهما �س ��يبقيان �صلة
و�صل بينهما.
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املربة يلحق بالنجمة اخل�سارة الأوىل بالدورى اللبنانى

احلروق ال�شم�سية ،لفح ال�شم�س
�أوعي ��ة اجللد الدموية من الإ�ص ��ابة ) تقل �س ��مك ًا مع
تقدم العمر .
�أي�ض� � ًا مع تقدم العمر ت�ص ��بح الأوعي ��ة الدموية �أكرث
رق ��ة مع تقدم العمر لأن الن�س ��يج الذي ي�س ��اعد على
دعمها ي�ضعف.
كم ��ا �أن التعر� ��ض املفرط لأ�ش ��عة ال�ش ��م�س ميكن �أن
ي�ض ��عف جلدك ( �ش ��يخوخة اجللد) �إىل حد مماثل
لك�ب�ر ال�س ��ن مما يجعل ��ك اك�ث�ر تعر�ض ��ا للكدمات،
ق ��د تكون �س ��هولة الكدم ��ات يف بع�ض النا� ��س راجعة
�إىل عوام ��ل وراثية ،ويف بع�ض الأحيان تكون �س ��هولة
الكدم ��ات م�ؤ�ش ��را عل ��ى نق� ��ص يف الفيتامين ��ات �أو
الإ�صابة بجلطة دموية.
ومع �أن �س ��هولة الكدمات �أكرث �شيوعا بني كبار ال�سن
�إال �أن هناك �أ�شخا�ص ��ا خا�صة الن�ساء يعانون �سهولة
الكدمات على مدى طول العمر ،وب�سبب غري معروف
ي�صاب ه�ؤالء الأ�صحاء متاما فيما عدا ذلك بكدمات
ال �ض ��رر �أو خوف منها ،يف منطقة الع�ضد والفخذين
والردفني ت�سمى بـ " قر�ص املالئكة".

احلروق ال�شم�سية عبارة عن التهاب واحمرار باجللد
ي�س ��ببه التعر�ض الزائد لل�شم�س .وااللتهاب ما هو �إال
رد فعل من جه ��از املناعة جتاه خاليا اجللد التالفة،
ويف بع�ض احلاالت ،الأوعية الدموية التالفة.
وق ��د ت�ص ��اب بحرق �شم�س ��ي يف �أي وقت م ��ن �أوقات
النه ��ار ويف �أي ف�ص ��ل م ��ن الف�ص ��ول ،برغ ��م �أن
ال�ش ��م�س تكون يف �أق�ص ��ى �ش ��دتها ظهرا ويف ف�ص ��ل
ال�ص ��يف .ال�س ��حب ال تفعل الكثري الحتجاز الأ�ش ��عة
فوق البنف�سجية ،حتى الظالل ال ت�ضمن احلماية من
الأ�شعة فوق البنف�سجية.
فامل ��اء ،والرم ��ال واجللي ��د والأر�ص ��فة ذات الأل ��وان
الفاحت ��ة تعك� ��س هذه الأ�ش ��عة ،وه ��ي�ض ��ارة بنف�س
ق ��در �أ�ش ��عة ال�ش ��م�س املبا�ش ��رة تقريب ��ا  .وبرغم �أن
�أ�ش ��عة �شم�س ال�شتاء تكون �أ�ض ��عف �إال �أنها قد ت�سبب
حرقا باجللد الذي ال يتمتع باحلماية ،وبخا�ص ��ة �إذا
انعك�ست من اجلليد �أو من املاء.
تك ��رار التعر� ��ض حلروق �شم�س ��ية يزيد م ��ن احتمال
الإ�ص ��ابة بالتقرن الأكتيني ،وال ��ذي هو مهد حلدوث
�س ��رطان اجلل ��د ،وي�س ��بب كذل ��ك جتاعي ��د اجلل ��د
قب ��ل الأوان .وم ��ن املثري لل�س ��خرية �أن بع�ض الأدوية
املعاجل ��ة للتجاعيد ت�ص ��يب اجللد بح�سا�س ��ية جتاه
التل ��ف ال�شم�س ��ي  ،كذل ��ك بع� ��ض الأدوي ��ة تزيد من
احتمال �إ�صابتك باحلرق ال�شم�سي.

تفجر �ض ��ربة ما ال�ش ��عريات
تتك ��ون الكدم ��ه عندما ّ
الدموية القريبة من �سطح اجللد ،الأمر الذي ي�سمح
بت�س ��رب كمية من الدم �إىل �أن�س ��جة م ��ا حتت اجللد
 ،وهذا الدم املح�ص ��ور �أو املحتب� ��س يظهر على هيئة
عالمة �س ��وداء �أو زرقاء ويف بع�ض الأحيان تكون على
هيئة نقط دقيقة حمراء �أو بقع حمراء.

�أمل وت ��ورم يف املنطقة امل�ص ��ابة  ،مع تغري لون اجللد
يف املنطق ��ة امل�ص ��ابة �إىل الل ��ون الأزرق املائ ��ل �إىل
الإحمرار .

الأعرا�ض

الأ�سباب

العالج

احلروق ال�شم�سية الب�سيطة تظهر على �شكل احمرار
ثم تذوي ليتحول اللون �إىل الربونزي �أو يتق�شر اجللد.
حروق ال�ش ��م�س ال�شديدة ت�س ��بب احمرار ًا وح�سا�سية
اجللد للم� ��س ،حيث قد يتعر�ض اجللد ،مثل �أي حالة
حرق ،لتكوين فقاقيع .وتتق�ش ��ر خالي ��ا اجللد امليتة.
ويف احلاالت ال�شديدة ،قد حتدث �ضربة �شم�س ،مما
ي�سبب الإغماء والغثيان والقيء.

يحدث ب�سبب ال�س ��قوط من �أعلى � ،أو نتيجة ال�ضرب
� ،أو التواء املف�ص ��ل � ،أو الك�س ��ور � ،أو �أمرا�ض الدم �أو
م�شاكل يف تخرث الدم ( �شذوذ وظيفة �صفيحات الدم
) �أو وجود مر�ض حتتي جلدي .
بع� ��ض االدوية ( الت ��ي تعمل على �س ��يولة الدم ومتنع
ح ��دوث اجللط ��ة ) مث ��ل  aspirinو clopidogrel
و  Corticosteroidsبع� ��ض املالح ��ق الغذائي ��ة
�أو الإ�ض ��افات التكميلي ��ة الغذائي ��ة (كزيت ال�س ��مك
وفيتام�ي�ن هـ والزجنبي ��ل والثوم) قد ت�س ��بب حدوث
الكدمات �إذا �أخذت جنب ًا �إىل جنب مع �أدوية �س ��يولة
الدم.

هدف عالج الكدمات هو خف�ض �س ��رعة �سريان الدم
بوا�س ��طة التربيد وال�ضغط اخلفيف ( رباط �ضاغط
) مع مراعاة ما يلي :
 رفع الع�ض ��و امل�ص ��اب و�إ�س ��ناده يف الو�ض ��ع الأكرثراحة
 و�ض ��ع ك ّمادة باردة على املنطقة امل�ص ��ابة ملدة 30دقيقة ملدة يومني لتخفيف النزيف واحلد من التورم
 ،وبعد ذلك يتم و�ضع كمادة دافئة
 نق ��ل امل�ص ��اب لأق ��رب مركز طب ��ي لعر�ض ��ه علىالطبيب املخت�ص �إذا لزم الأمر.
�أخ�ي� ً
را نق ��ول �إن الكدم ��ة قد تكون ب�س ��يطة وت�ش ��فى
ب�س ��رعة  ،ولكنه ��ا يف بع� ��ض احل ��االت قد ت�ش�ي�ر �إىل
حاالت مر�ض ��ية خطرية  ،فكن ح ��ذر ًا والب�س مالب�س
طويلة حتميك من ال�ض ��ربات وال تفرط يف تعر�ض ��ك
لل�ش ��م�س ،وابتعد عن العنف املنزيل  ،وراجع طبيبك
دائم�آ للإطمئنان على �صحتك.

خيارات العالج
�ض ��ع كم ��ادات باردة ف ��وق اجللد امل�ص ��اب بحرق ثم
تناول الأ�س�ب�رين �أو الأ�سيتامينوفني لتخفيف ال�شعور
بال�ضيق وااللتهاب .و�أولئك الذين تقل �أعمارهم عن
21عام� � ًا ال ينبغ ��ي عليه ��م تناول الأ�س�ب�رين حتى ال
ي�صابوا بـ متالزمة ريي.
�إذا �أ�ص ��بت بحرق �شم�س ��ي �شديد �أو �ض ��ربة �شم�س،
فا�ست�شر طبيب ًا.
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ال تعر� ��ض املنطق ��ة املخرتق ��ة لل�ش ��م�س .و�إذا ظهرت
فقاقيع ،فال تفجرها (تفقعها) ب�إ�صبعك.
وللوقاية من احلرق ال�شم�س ��ي ،جتنب ال�شم�س خالل
�س ��اعات الذروة �أي بني ال�س ��اعة العا�ش ��رة �ص ��باح ًا
والثانية ظهر ًا .
ارتد مالب�س حمكمة الن�س ��يج خفيفة ،و�ضع واقي ًا من
ال�ش ��م�س ال يت�أثر باملاء على جميع املناطق املك�ش ��وفة
من اجللد ،و�أغلب النا�س يحتاجون حلاجب �شم�س ��ي
ذي معام ��ل حماي ��ة م ��ن ال�ش ��م�س SPFال يقل عن
.15

الكدمة
الكدمة عبارة عن نزيف داخلي يت�سرب عرب الأن�سجة
دون �أي قط ��ع للجل ��د ،فيغ�ي�ر لون اجلل ��د يف املنطقة
امل�صابة �إىل اللون الأزرق املائل �إىل االحمرار .

كيف تت�شكل الكدمة ؟

�سبب حدوث الكدمات ب�سهولة
عند كبار ال�سن
 ي� ّ�رق اجلل ��د مع تق ��دم العمر ،و�أحد �أ�س ��باب ذلك
ه ��و �أن الطبقة الدهنية املبطن ��ة للجلد (التي حتمي

الأعرا�ض و العالمات

فى مفاج�أة م ��ن العيار الثقيل� ،أحلق فريق املربة،
ال�س ��اد�س ،خ�س ��ارة قا�س ��ية مب�ض ��يفه النجم ��ة،
املت�ص ��در ،بنتيجة  1-3يف افتت ��اح املرحلة الثامنة
ع�شرة من بطولة الدورى اللبنانى لكرة القدم.
�سجل الربازيلي جواو �ألفريدو جونيور ( )19وعلي
العط ��ار ( 49و� )66أه ��داف املربة ،وعلي نا�ص ��ر
الدين ( )60هدف النجمة.

وبقي الف ��ارق بني النجمة امل�ص ��تدر وله  41نقطة
والعه ��د الثاين  7نقاط بانتظ ��ار مباراة الأخري مع
احلكمة يوم الأحد 29 ،مار�س.
وت�ستكمل املرحلة يوم الأحد 29 ،مار�س ،حيث يلعب
ال�ص ��فاء مع الت�ضامن �صور ،والأن�صار مع ال�سالم
زغرتا ،على �أن تختتم يوم االثنني 30 ،من ال�ش ��هر
اجلارى ،بلقاء �شباب ال�ساحل مع الرا�سينج.

�سلة الريا�ضى بريوت تتوج بلقب بطولة لبنان
كورابيا  :توج الريا�ض ��ي بريوت ببطولة لبنان لكرة ال�س ��لة للعام اخلام�س على
الت ��وايل ،بعد ف ��وزه الأربعاء على املتح ��د طرابل� ��س ( )86-95على ملعبه يف
املن ��ارة ،لينهي �سل�س ��لة الدور النهائي مل�ص ��لحته ( .)1-3وتخطى الريا�ض ��ي

«�ساق» رونالدو
بـ 152مليون دوالر!
�أعلن نادي ريال مدريد اال�س ��باين �أنه �أمن على «�ساق» جنم كرة القدم
الربتغايل كري�س ��تيانو رونالدو بقيمة  90مليون ا�سرتليني (حواىل 152
مليون دوالر) .و�أفادت �صحيفة «ذي �صن» الربيطانية يف عددها ال�صادر
ام�س �أن الذي كان ا�ش�ت�رى رونالدو مببلغ  80مليون ا�س�ت�رليني (حواىل
 135ملي ��ون دوالر) ،يف حزيران املا�ض ��ي ،اتخذ ق ��رار الت�أمني للحفاظ
على �أمواله يف حال تعر�ض النجم ال�ش ��اب لإ�صابة قد ي�ستغرق عالجها
فرتة طويلة من الوقت .واو�ض ��حت ال�ص ��حيفة ان م�س� ��ؤويل النادي كانوا
�أ�ص ��يبوا بخيبة �أمل بعد اال�صابة التي تعر�ض لها �أغلى العب يف العامل (24
عاما) ،يف ركبته م�ؤخرا� .إال �أن �أطباء النادي �أكدوا �أن رونالدو �شفي متاما
من اال�ص ��ابة الآن .من جهة �أخرى� ،أف�س ��دت حبيبة �س ��ابقة لكري�ستيانو
رونالدو حماولته اال�ستجمام واال�ستمتاع باحلياة الليلية يف مايوركا.
وذك ��رت �أنب ��اء ام�س �أن رونالدو �أخ ��ذ يوم عطلة من ناديه وا�س ��تغله يف
الذهاب �إىل جزيرة مايوركا لال�ستمتاع بوقت طيب يف ملهى ليلي يرتاده
امل�شاهري .ول�سوء حظه ،فوجئ رونالدو ب�صديقته ال�سابقة �أمامه تطلب
منه احلديث ب�ش ��كل �شخ�ص ��ي لبع�ض الوقت .لكن رونالدو مل يرغب يف
هذه املقابلة ,لذلك قام حرا�سه بابعاد ال�شابة (� 25سنة) عنه ،علما ب�أن
رونالدو كان قد انف�ص ��ل عنها بعد عالقة ق�صرية و�أخربها باالنف�صال
عرب ر�سالة ق�صرية بالهاتف املحمول .وبدال من اال�ستمتاع ب�أم�سية طيبة
ا�ضطر رونالدو للخروج من امللهى من �أحد الأبواب اخللفية.

غرميه التقليدي احلكمة ب�ص ��عوبة يف ن�صف النهائي ،يف حني تغلب املتحد يف
مواجهة �أ�سهل على نادي تبنني اجلنوبي ،ثم فاز الريا�ضي يف املواجهة الأوىل
يف النهائي على ار�ض املتحد ( ،)70-84ويف الثانية يف املنارة (.)81-88

ترقبوا
يف العدد القادم
من جملة
"�صيدا"
ملف خا�ص
لرمز املقاومة
الوطنية اللبنانية
الراحل م�صطفى �سعد
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حفل تكرمي بهية احلريري ،وهدى ف�ؤاد ال�سنيورة

مجتمع

حفل تكرمي بهية احلريري ،وهدى ف�ؤاد ال�س ��نيورة �أقيم يف مطعم زوات – �ص ��يدان حفل تلبية لدعوة �أ�س ��مى ديراين تكرمي ًا للوزيرة بهية احلريري وهدى ف�ؤاد
ال�سنيورة .ح�ضر احلفل ح�شد كبري من عقيالت وزراء ونواب ووجوه اجتماعية.

رحاب عنتر ،بهية الحريري ،مهى الحريري ،اسمى ديراني ،نجوى رمضان

افتتاح مهرجانات بيت الدين الدولية

مجتمع

بح�ضور رئي�س اجلمهورية اللبنانية العماد مي�شال �سليمان ووزراء وح�شد كبري من ال�سيا�سيني والدبلوما�سيني والفنانني ورجال الأعمال افتتحت الفنانة امل�صرية
�آم ��ال ماه ��ر� ،أو ًال و�ص�ل�اتها الغنائية على وقع �أنغام املو�س ��يقى ب�ص ��وتها الكلثومي اجلمي ��ل مقدمة �أجل �أغاين �س ��يدة الغناء العربي ال�س ��يدة �أم كلثوم �أطربت
ال�ساهرين ملدة �ساعتني مبجموعة �أغاين كوكب ال�شرق.

منى مرجان ،لينا حشيشو ،وأماني الراعي

أسمى ديراني ،هدى فؤاد السنيورة ،بهية الحريري

بهية الحريري ،وهويدا أبو مرعي

رنا بعاصيري ،روال ديراني جرادي ،ليلى عسيران

روال ديراني جرادي ،وهبى الحريري

أسمى ديراني وكريمتها روال

خديجة قرعوني ،حسانة كشتيان ،وعليا عالء الدين

الرئيس ميشال سليمان وزوجته وفاء

النائب وليد جنبالط وزوجته نورا

الرئيس السنيورة ووزير اإلعالم طارق متري

الوزير وائل أبو فاعور وزوجته زينة والوزير غازي العريضي وزوجته يسرا

وزير الثقافة تمام سالم وزوجته ملى

رجاء درويشن سلوى النابلسي ،ليلى أبو شقرا ،بهية الحريري ،بثينة الحركحة ،أسمى ديراني

�صيدا
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أسمى ديراني ،بهية الحريري ،هدى فؤاد السنيورة ،عايدة رشيد الصلح

الفنانة آمال ماهر تحيي السهرة

النائب نهاد املشنوق وزوجته ليلى

اإلعالمية نجاة شرف الدين
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حفل غداء عايدة وفيق اجلزيني يف دارتها – كفرحتى -جنوب لبنان

نقابة املحررين

مجتمع

النقيب كرم يستقبل حسن غريب

ا�ســتـقـبـــل

نـقيــــــــب

املحــــررين
ملحم كــرم
الـــبـــاحـــث
والكـــــــاتــــب
الدكــتور ح�سـن
خليـــل غـــريــــب،
قــــــدم خــــاللـــــهــــا
ّ
الـــباحــــث كــــتــــابـــــه
اجلـــديـــــــد لـــكــــــــــــــــرم.

مجتمع

�أقام ��ت ال�س ��يدة عايدة وفي ��ق جزيني ،م�أدبة غ ��داء يف دارتها
كفرحتى ،تكرمي� � ًا لعقيلة رئي�س جمل�س النواب ال�س ��يدة رندى
ب� � ّري ،ح�ض ��رها ح�ش ��د كبري م ��ن عقي�ل�ات النواب وال ��وزراء
وال�سيا�سيني ورجال الأعمال.

ّ
رمزة قاسم هاشم ،وتحية علي بزي

تكرمي الفنان وديع ال�صايف

ليلى فرحات ،عايدة جزيني ،هويدا أبو مرعي ،رندى بري

صبيحة الخليل ،لودي أبو درويش

ّكرت �أ�س ��رة جملة املغ�ت�رب الفنان الكبري
ودي ��ع ال�ص ��ايف يف فندق – الربي�س ��تول –
بريوت ،بح�ضور الوزير فوزي �صلوخ ونقيب
ال�ص ��حافة حممد البعلبك ��ي وممثل وزارة
ال�سياحة.

أسرة املجلة والوزير فوزي صلوخ
يقدمان درع التقدير
للفنان وديع الصافي

الوزير
فوزي صلوخ
ووديع
الصافي

هويدا أبو مرعي ،رجاء البابا ،رندى بري،عايدة جزيني

ريم قاسم قمح

�صيدا
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كارال جزيني دهيني

سوزي جواد خليفة ،إيمان سعد ،بانة عكرة

ناديا الياس فرحات

نجالء مصطفى سعد
61

�صيدا

حفل غداء لودي ع�صام �أبو دروي�ش يف امل�صيلح – جنوب لبنان

مجتمع

�أقامت ال�سيدة لودي �أبو دروي�ش م�أدبة غداء يف دارتها يف امل�صيلح تكرمياً لل�سيدة رندى بري.

م�صاهرة �آل ال�شافعي ،و�آل وردة يف �صيدا – جنوب لبنان

أفـــراح

احتف����ل ال�ش����اب توفيق حمم����ود ال�شافعي ،ون�سرين ح�س����ن وردة بزفافهما يف حفل
ح�ض����ره ح�ش����د كبري م����ن الأهل والأق����ارب والأ�صدقاء الذين مت ّن����وا للعرو�سني
دوام الهناء وال�سعادة والتوفيق ،مبارك ،و�ألف مربوك.

عصام أبودرويش وعقيلته لودي والسيدة رندى بري

لودي أبودرويش تستقبل السيدة رندى بري

آمال بري ابراهيم ،وميساء بري جمعة

م�صاهرة �آل �سامل امل�صري،
و�آل بعا�صريي ،يف �صيدا
عفاف اسماعيل – عايدة جزيني ،زمزم عوني رمضان ،رندى بري ،سوسن بيضون ،لودي عصام أبو درويش
العروسان ايهاب وسامية مع األهل

زمزم عوني رمضان ،فاطمة سميح غدار ،سامية علي حسن خليل

نجوى الطفيلي ،وجوليان زكريا جمعة

�صيدا
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عصام أبو درويش ،ومهى فيصل الصايغ

يف ج���و عام���ر بالف���رح والبهج���ة ّ
مت���ت
خطوب���ة ال�ش���اب املهند�س �إيه���اب �سامل
امل�ص���ري ،عل���ى اجلميل���ة اجلامعي���ة
�سامي���ة �أدي���ب بعا�ص�ي�ري ،ومتن���ى
اجلمي���ع للخطيب�ي�ن دوام ال�سع���ادة
والهن���اء مب���ارك ل���ـ �سامي���ة و�إيه���اب،
وعقبال الفرحة الكربى.
63
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م�صاهرة �آل الزين – و�آل عنرت

مجتمع

مجتمع

احتفل رئي�س بلدية حارة – �ص ��يدا بزفاف جنله املحامي م�ش ��هور الزين على عرو�س ��ه تانيا في�ص ��ل عنرت يف دارته حارة – �صيدا ،ح�ضر احلفل ح�شد كبري من
الفعاليات االجتماعية وال�سيا�سية واالقت�صادية والر�سمية املدنية – والع�سكرية والأمنية .تخ ّلل احلفل برنامج فني كبري �أحياه الفنان حممد ا�سكندر.

بانة والدكتور سعيد عكره والقنصل علي عالء الدين

القنصل علي عالء الدين ،سميح الزين مرعي أبو مرعي والعروسان مشهور ،وتانيا وهويدا أبو مرعي

العريس مشهور الزين وعروسته تانيا عنتر

رشا ،مشهور ،سميح ،تانيا ،شيرين ويحي صالح

تانيا غزوى ،فيصل والد العروس ليزا – اليسار

القاضي عوني رمضان وعقيلته زمزم واملحافظ مالك عبد الخالق وعقيلته ماجدة

سمير حسن وزوجته دكتورة هويدا الترك

أمني سر محافظة الجنوب نقوال أبو ضاهر وعقيلته

عصام أبو درويش – ورئيس مجلس الجنوب قبالن قبالن

املهندس حسن الزين وعقيلته رمال

رئيس بلدية الغازية محمد سميح غدار وزوجته فاطمة

�صيدا
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عامر عالء الدين وخطيبته آية مكاري

رجل األعمال حسن شقير

الدكتور محمد لطفي واملهندس نهاد الخولي وزوجته سمر

حسن ناصر وزوجته سوسن

مدير بنك عودة حسن الزين وعقيلته فاطمة

املهندس محمد دنش وعقيلته ريم

القنصل علي عالء الدين ،فاروق البزري ومنى
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أبـــــــراج

� 21آذار  20 -ني�سان

يف حياتك االجتماعية والعائلية الإ�شارات
تن ّبئك باخل�ي�ر .ظروف �آتية ت�س ��مح لك
بتح�س�ي�ن من ��ط حيات ��ك وامت�ل�اك ر�ؤية
�صحيحة واقعية للنا�س والأحداث و�إمكان
�إحداث ت�أثري �إيجابي على جمرى الأمور.
�إنها مرحلة ب ّناءة م�شجعة.

 21ني�سان � 20 -أيار

بع ��د �أيام معدودة ت�ش ��تم عط ��ر الربيع
وحتظى بفر�ص لت�شغيل حم ّرك مركبتك
املهنية� .سوف حتقق �إجناز ًا يف حياتك
االجتماعية واخلا�صة �إمنا حالي ًا توقف
قلي�ل ً�ا لتدر�س الو�ض ��ع بعم ��ق .ال تبحث
عن ال�سالم خارج ذاتك.

� 21أيار  20 -حزيران

اجلهود التي بذلتها يف الفرتة املا�ض ��ية
بلغت مرحلة الن�ض ��ج و�ستجني ثمارها.
ذل ��ك �ش ��رط �أن حت ��دد الأولوي ��ات يف
الإطار املهني وال ت�ض� � ّيع وقت� � ًا ثمين ًا يف
توجه نحو الهدف
نقا�شات ال طائل منها ّ
و�سوف تنجح.

 21حزيران  22 -متوز:

ت�س ��تطيع تطوير الأو�ض ��اع القائمة لي�س
بالنظ ��ر �إليهم ��ا و�إمن ��ا باالبتع ��اد عنها
والرت ّفع عن تفا�ص ��يلها .حينئ ��ذٍ تتف ّهم
م ��ا يحيط ب ��ك وحتك ��م عليه بال�ش ��كل
ال�ص ��حيح .ا�س ��تفد م ��ن ه ��ذه املرحلة
لو�ضع حد نهائي ملا ُيفقدك دوافعك.

 23متوز � 22 -آب:

بذل اجلهود املرهقة ح�ص ��ل يف مرحلة
وبت
�س ��ابقة فقد �أجنزت �أم ��ور ًا كثرية ّ
تتوج ��ه نح ��و مغامرات خمتلف ��ة .حالي ًا
ّ
م ��ا متلك ��ه ه ��و جم� � ّرد �أف ��كار �إمن ��ا لو
غ ّذيتها وبلورتها بانتظام ف�سوف متدّها
مبقومات النمو واالزدهار.

� 23آب � 22 -أيلول:

حت ّث ��ك الإ�ش ��ارات الآتي ��ة قريب� � ًا عل ��ى
االهتمام باملحيطني بك بالعالقات التي
تقيمه ��ا وم ��ا يتوقعونه منك وت�ش ��جعك
على الربهان ع ّما متلكه من قدرات وما
ت�س ��تطيع �أن تبذل ��ه من جهود ...ا�ص� � ِغ
جيد ًا وال تفر�ض وجهة نظرك بالقوة.

احلمل

الثور

اجلوزاء

ال�سرطان:

اال�سد:

العذراء:
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امليزان:

� 23أيلول  23 -ت:1

العقرب:

 24ت 21 - 1ت:2

القو�س:

 22ت 20 - 2ك:1

اجلدي:

 21ك 19 - 1ك:2

الدلو:

 20ك� 18 - 2شباط:

احلوت:

� 19شباط � 20 -آذار:

ت�شعر بن�س ��مات منع�ش ��ة ترمز بالن�سبة
�إلي ��ك �إىل انطالق ��ة جدي ��دة .حاول يف
الأي ��ام الآتي ��ة �أ ّال ترك ��ز تفك�ي�رك على
مهم ��ة ال بد من �أن تنجزها وال حت�ص ��ر
اهتمامك مب�شكلة تتط ّلب ح ًال بل اترك
لذهنك �أن يتحرك بحرية.
ت�ش ��عر �أن ��ك يف و�س ��طك املهن ��ي ك�أنك
م�ض ��طر الجتي ��از مم ��ر �ض� � ّيق لكن ��ه
�ض ��روري ك ��ي تتمكن من �إجن ��از مهمة
حت ��ى تنهيه ��ا متام� � ًا .ال ت�س ��تعجل وال
ت�ست�س ��لم لإح�سا�س ��ك بنفاذ �صربك بل
تابع م�سريتك بعزم و�إ�صرار.
م ��ا عليك فعل ��ه هو عدم الإ�ص ��رار على
مواقفك ال�س ��ابقة وال حتاول ال�س ��يطرة
على الو�ض ��ع ب� ��أي ثمن �إمن ��ا دع ذهنك
ينفت ��ح على كل طارئ و�س ��اير التيارات
ومت�س ��ك بحريتك
اجلاري ��ة يف �أجوائك ّ
يف التحرك.
املرحل ��ة احلالي ��ة منا�س ��بة لتخط ��ط
مل�ش ��اريع كب�ي�رة وتبل ��ور �أف ��كار ًا ب ّن ��اءة
وتبذل ما ت�س ��تطيعه من جهود ج�س ��دية
وذهني ��ة .حت ��ى لو �ش ��عرت ب�أن ��ك بعيد
م�ؤقت� � ًا عن م�س ��رح الأحداث ف�س ��تبقى
م�سيطر ًا على الو�ضع.
يف و�سطك املهني من م�صلحتك �أن ت�ساير
الإيقاع ال�سائد من دون حماوالت لتغيريه.
يف اجل ��و حدي ��ث عن عق ��د عم ��ل وتبادل
خواط ��ر مث�ي�ر لالهتم ��ام و�أي�ض� � ًا �إمكان
الدخول يف �شراكة .موهبتك الدبلوما�سية
وحد�سك كفيالن ب�ضمان جناحك.
ال يغ ّرنك ميلك �إىل اال�سرتخاء والإهمال
ففي الفرتة الآتية �س ��تمتلك �إمكان تغيري
حال ��ك الذهنية وتطوي ��ر الأمور مبا فيه
م�ص ��لحتك .ذل ��ك �ش ��رط �أن تخط ��ط
بدق� � ٍة .يف و�س ��طك املهني ت�ش ��عر ببع�ض
ال�ضياع م�ؤقت ًا فاملفاج�أة �ستلعب دورها.

