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كلمة العدد

... �جلي����ش يف عي���ده نّتج���ه باأنظارن���ا �إىل جنودنا 
�لأبط���ال �ملنت�س���رين عل���ى �أر����ش �لوطن يف �س���ائر 
مناطقه، وخ�سو�سًا جنودنا �لبو��سل �ل�سامدين يف 
وجه �لعدو �لإ�سر�ئيلي قبل �لندحار وبعد �لندحار 
للدف���اع ع���ن �لوط���ن... وباملنا�س���بة �لوطنية نذكر 
�س���هد�ئنا �لأبر�ر من ع�سكريني ومدنيني ومقاومني 
�للذين ��ست�س���هدو� من �أجل �لوطن و�سقو� بدمائهم 
�لزكي���ة تربة �لوطن دمًا طهورً� كي يبقى لنا لبنان، 

وطن �سيدً�.. حرً�.. م�ستقاًل.
.. �إنه �لأول من �آب.. عيد �جلي�ش �للبناين،

عيد �ل�سعب.. كل �ل�س���عب �للبناين و�لحتفال بعيد 
�جلي����ش �للبناين، و�ج���ب مقّد�ش وطني ومنا�س���بة 

وطنية غالية على قلوب كل �للبنانيني.
.. لأن �جلي����ش �للبن���اين ه���و �لعنو�ن: عن���و�ن رمز 
�لوحدة �لوطنية.. وهو �ملالذ �لأول.. و�لأخري لبقاء 

لبنان.
�إنه �جلي�ش �للبناين

�ساحب �لأمر و�لف�سيلة �لذي ميّثل �سعلة برّ�قة من 
�لأمل �لد�ئم و�لعمل  تو�سح معامل �لطريق �ل�سائب 
لكل من يرغب ويثابر، لتحويل �لعقبات و�ل�سعوبات 

�إىل طموح.. و�إجناز وعطاء و�أمل وبناء وطن.
.. �إنه �جلي�ش �للبناين، �لذي يكّر�ش عنو�ن �لوحدة 
�لوطني���ة و�لعمل �ملوؤ�س�س���اتي لينطل���ق منه �إىل بناء 
كل موؤ�س�س���ات �لوط���ن عل���ى �أ�س����ش متين���ة وطني���ة 
بالت�س���امن مع كل عائالته �لروحية، �لإ�س���المية.. 
و�مل�س���يحية حتت عنو�ن موّحد �أ�سيل كلنا للوطن.. 

للُعلى للعلم.
... �إنه �جلي�ش �للبناين

�س���ورة م�س���رقة.. م�س���ّرفة و��س���حة كعني �ل�سم�ش 
ت�سرق نورً� يف �سماء لبنان

و�سورة عطاء د�ئم ُت�سيء ذ�كرة �لوطن
... �إنه �جلي�ش

�حلار����ش �لأم���ني.. �ملوؤمت���ن عل���ى حماي���ة �لوطن، 
�جلاه���ز �حلا�س���ر د�ئم���ًا ملو�جه���ة �لتحديات وكل 
�ل�س���عاب للدفاع عن لبنان.. وق���د �أثبتت �لأحد�ث 
يف كل مر�حله���ا �أن �جلي����ش ق���ادر بق���وة وعزمي���ة 
وطنية مطلقة على حفظ �لأمن و�ل�ستقر�ر وحماية 
و�س���المة �ملو�طنني، وه���و على ��س���تعد�د وجهوزية 
ب�سكل د�ئم لفكفكة �س���بكات �لتج�س�ش �لإ�سر�ئيلية 
ومكافح���ة �لإره���اب و�لقت�س���ا�ش م���ن �لفاّري���ن 
م���ن وجه �لعد�ل���ة، لإحقاق �حل���ق و�لعد�لة وفر�ش 
�لقانون وهيبة �لدولة و�لنظام حلماية حقوق �لنا�ش 

و�لدولة وحفظ �ل�ستقر�ر �لعام يف �لبالد.
... �إنه �جلي�ش �للبناين

حتية تقدير و�حرت�م
 عيدكم... عيدنا... عيد �ل�سعب، فعطائكم �جلزيل 
�لهام �ملقد�ش هو جزء م���ن عطاء بلدكم �لر�ئد... 
فهنيئ���ًا لك���م... وهنيئًا لن���ا بكم، مب���ا �أجنزمت من 
�أدو�ر هامة وطنية عامة وت�سحيات ون�سالت بالدم 

حتى �ل�سهادة.
... وفاء مقد�ش وطني ومقدر�ت جليلة ت�ستحق مّنا 

كل �إعجاب وتقدير ووفاء عظيم �سعبي ور�سمي، 
... وهنيئ���ًا لن���ا.. مبا يرم���ز �إليه ه���ذ� �جلي�ش من 
ح�سارة و�ن�سباط ونظام ونز�هة و��ستقامة وعقيدة 
قومية وطنية مقاومة جامعة ملو�جهة كل �لتحديات 

�لد�خلية – و�خلارجية دفاعًا عن لبنان.
... �إنه �جلي�ش �للبناين

�حلار�ش �لأم���ني �لذي نثق بهن فهو جي�ش �ل�س���عب 
�لعري���ق �لذي يختزن طاقات ح�س���ارية عريقة عرب 
�لتاري���خ، وهو �أثب���ت على �مت���د�د تاريخ���ه قدر�ته 
�لتحدي���ات  كل  مو�جه���ة  يف  �لن�س���الية  �لفائق���ة 

و�لأعد�ء.
... �إنن���ا و�ثق���ون بجي�س���نا �لبا�س���ل وموؤمن���ون باأنه 
ه���و �حلار�ش �لأم���ني �ملوؤمت���ن بالدفاع ع���ن كر�مة 
�لوط���ن و�ملو�طن و�حلار�ش �لأم���ني حلفظ �لنظام 
وفر�ش هيبة �لقان���ون و�لدولة و�لو�جب �ملقد�ش... 
و�جب �لدفاع عن �ل�سرعية وموؤ�س�ساتها �لد�ستورية 

ومقد�ساتها �ملدنية و�لع�سكرية و�لأمنية
... �إنه �جلي�ش

�حلار�ش �لأمني لل�س���يادة – و�ل�س���تقالل و�حلرية، 
و�ل�ستقر�ر يف �لبالد.

... كل �لوفاء و�حل���ب و�لتقدير للجي�ش �للبناين يف 
عيده 

 حتية تقدير و�حرت�م
.. لرئي�ش �جلمهورية �لعماد مي�سال �سليمان

لقائد �جلي�ش �للبناين
�لعماد جان قهوجي

حتية تقدير و�حرت�م
�إىل كل �س���باط... ورتباء و�أفر�د وعنا�س���ر �جلي�ش 

�للبناين
... حتي���ة �إكبار و�إجالل �إىل �س���هد�ء �جلي�ش �لذين 

قّدمو� دماءهم �لزكية دفاعًا عن كر�مة لبنان
ع�ستم وعا�ش لبنان
و�جلي�ش

.... �لأول من �آب عيد �جلي�ش �للبناين... عيد �ل�شعب
�شرف... ت�شحية... وفاء

�لأول من �آب 
عيد �جلي�ش �للبناين
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٭... �لرئي�ش �سعد �لدين �حلريري،
زعي���م �لأكرثية �لنيابية.. وقائد م�س���رية "تيار 

�مل�ستقبل" للغد �لأف�سل.
٭... �ل�سوؤ�ل؟ �لذي يطرح نف�سه.

ه���ل ينج���ح �لوف���اق بق���وة يف لبنان م���ن خالل 
ت�س���امن ودعم كل �لقوى �ل�سيا�سية يف حكومة 

�لوحدة �لوطنية، بوئام تام و�آمان.
٭... �أم يتبّدد بريق �لأمل.

-�جلو�ب: مرهون بعامل �لوقت.
٭... �أم هن���اك... عن�س���ر مفاج���ئ �إقليم���ي 
يرتّب����ش بلبن���ان،... وندخل جم���ددً� "بد�ئرة 

�لإنتظار، �نتظار �ل�سوء �لأخ�سر".
٭... تتوقف �للغة خر�س���اء �أمام بالغة �ل�سوء 

�ملهنّي على مالمح يوم �حل�سر �لعظيم.
" يعلم  " كلنا 

يف ع���امل �لي���وم... تنظر �ل�س���عوب و�لأمم �إىل 
قادته���ا من منطلقات عّدة، من �أهمها ما متثله 

�إجابة �ل�سوؤ�ل �لذي يقول:
م���اذ�؟ حققت ه���ذه �لقيادة �ل�سيا�س���ية للوطن 

ولل�سعب؟
٭... وم���ن �ملنطلق �لإجابة على هذ� �ل�س���وؤ�ل 

يكون هناك.
حب. وتقدير م�سافًا �إىل ما هنالك من �مل�ساعر 

�ملفعمة، بالولء، و�لوفاء... و�لإنتماء.
�إذن: م���اذ�؟ ت�س���مي كل ه���ذ� �حل���ب وكل هذ� 
�ل�س���وق لبن���اء وط���ن وكل ه���ذي �جلم���وع �لتي 

تندفع باجتاه نارها �ملوقدة.
٭... تق���ف �لكلم���ات "مكتوف���ة �لأي���دي" غري 
قادرة على �ملو�جهة وغري قادرة على �لرحيل... 
وغري قادرة على حتّمل عبء �ملرحلة �أو �لذهاب 

�إىل جبب �أنغامها �ملتي�سرة،
٭... لذ�

نقول للرئي�ش �ل�سيخ �سعد �حلريري،
�تكل على �هلل وتابع �مل�سرية �ملوكلة �إليك بقر�ر 

وخيار وطني،
لأنها �مل�سرية
و�أنت �لرئي�ش

رفي���ق  �ل�س���هيد  �لرئي����ش  �ب���ن  �ل�س���اب  ٭... 
�حلريري،

ومكّمل م�سريته �لوطنية
و�أنت �لرئي�ش

�ل�س���اب بطل �ملو�قف �جلريئة و�لر�سينة يف �آن 
معًا.

٭ ...�إنه
يوم حتّمل �مل�سوؤولية – ويوم �ملو�جهة.

٭... ونحن نعرف
�إنه يوم لي�ش ككل �لأيام ل يلوذ به طق�ش حمدد، 

ول يدركه مناخ �ملرحلة،
�إنه ذهاب �سد �لتيار، و�سد �لبيانات �جلاهزة، 

�ملفربكة يف ظلمات �لليل،
و�سد �لأمنيات �ملاألوفة، و�سد �لأ�سد�ء �لو�قفة 

يف �لدرب، متاري�ش حُللم مل يب�سر �لنور.
لذ�!

يح���ق لن���ا �أن نقول لل���ر�أي �لعام، ما ن�س���اء من 
حقائ���ق ومنطق موؤكد ملمو����ش معرّب من خالل 

م�سرية �لرئي�ش �ل�سهيد رفيق �حلرير،
�ل���ذي ترجم �لأح���الم �إىل حقائق عل���ى �أر�ش 
�لو�ق���ع يف �لد�خل و�خلارج يف �س���بيل �لنهو�ش 
بلبنان و�إعادة �عتباره على خارطة �لعامل، بعد 

�أن غّيب ق�سرً�،
قل كلمتك و�م�سي

�أنت �لرئي�ش �مل�سوؤول.
�إنك �لرئي�ش �ملختار

�إنها �مل�سرية �لوطنية �مل�ستمرة
�حلريري، �لدين  �سعد  �ل�ساب  �لرئي�ش  ·�إنه 

.. �بن �سيد� �لبار
�بن لبنان �ملوّحد
٭ ...�إنه �لرئي�ش

�ل�س���اب عفيف �ليد، و�لنف�ش و�لل�س���ان، �ملوؤمن 
بالوطن �لو�حد لكل �أبنائه.

٭ ...�إنه �لرئي�ش
�ل�ساب �ل�سيخ �سعد

�ملوؤم���ن بكل خيار�ته �لوطنية �ملقد�س���ة وو�جب 
�لدف���اع عنها حلماي���ة وطنه لبن���ان، د�خليًا... 

وخارجيًا بهدف زرع روح �لثقة بقيامة لبنان.
٭ ...�إنه �لرئي�ش

�ل�ساب �ملوؤمن بقوة بخطى �أبيه �ل�سهيد �لرئي�ش 
رفيق �حلريري �ساحب �لدولة،

�س���احب �حلل���م �لكبري مل�س���ري وط���ن، موّحد 
ب�سعبه، وجي�س���ه.. ومقاومته، لأنه كبري.. كبري 

بالو�سف و�لتقدير لوطن ��سمه لبنان.
٭ ...�إنه �لرئي�ش

�سيخ �ل�سباب، ورجل �لإمناء و�لعمار، و�لدولة 
�لع�س���رية كم���ا �س���عى وعم���ل و�ل���ده �لرئي����ش 

�ل�سهيد رفيق �حلريري يف �سبيل لبنان.
٭ ...�إنه �لرئي�ش

�لكف���اءة  �س���احب  �ل�س���اب،  �لدول���ة  �س���احب 
و�لنز�ه���ة و�ملوق���ف، و�لي���د �ملم���دودة للخ���ري 

و�لعطاء يف �سبيل لبنان.
٭ ...�إنه �لرئي�ش

�ل�ساب �سيخ �حلكومة �لذي جاء �سدة �مل�سوؤولية 
من �لباب �لو��سع بعد �لفوز يف �لنتخابات.

�لرئي�ش ·�إنه 
�ل�س���اب �لنم���وذج �ملتاألق يف كل م���كان وزمان، 
كما كان و�لده �لرئي�ش �ل�سهيد رفيق �حلريري، 
منوذج���ًا متاألقًا ح���رً� كاماًل للخل���ق �لرفيع – 
و�لت�سحية – و�لوفاء و�لوطنية �ل�سادقة لأجل 

وطنه، و�أمته �لعربية.
٭ ...�إنه �لرئي�ش

�ل�س���اب �س���احب �لدولة، رجل �لنفت���اح ولكن 
لي�ش على ح�ساب �لثو�بت �لوطنية.

٭ ...دولة �لرئي�ش
ق���ل كلمت���ك و�أم�س���ي و�ث���ق �خلطى عل���ى درب 
�لرفيق دولة �لرئي�ش �ل�س���هيد رفيق �حلريري، 
رفي���ق �لوطن، رفي���ق "�إتف���اق �لطائف" ورفيق 

حكومة �لوحدة �لوطنية لأجل لبنان.
ع�شتم وعا�ش لبنان

�شيخ �حلك�مة... �لرئي�ش �شعد �لدين �حلريري
بقلم: غالب بعا�شريي

افتتاحيةالغالف

مل يك����ن �لع����دو�ن �لإ�س����ر�ئيلي ع����ام 2006 غريب����ًا عل����ى �أهايل �س����يد� 
و�جلنوب �لذين عرفو� هذ� �لعدو جيدً� وعرفو� حقده ودماره ورهاناته 

على ك�سر �إر�دة �للبنانيني ووحدته ومت�ّسكه باأر�سه...
لقد ظن �لعدو �لإ�س����ر�ئيلي �أنه من خالل عدو�نه ي�ستطيع �سرب �سعور 
�أبن����اء �جلنوب ولبنان بالعّزة و�لكر�مة بعد حترير �لأر�ش وخروجه من 
لبنان مهزومًا، بعد �أن ف�سل يف �لعام 1982 يف �إخالء �جلنوب من �أهله 
وجعله �أر�سًا حمروقة ي�سهل �ل�سيطرة عليها بعد ترويعه باآلته �لع�سكرية 
�ملدّم����رة و�ملجازر �لتي �رتكبها بحق �لآمنني من �أبناء �س����عبنا و�إخو�ننا 
�لفل�س����طينيني، ف����كان �ل����رد �لكب����ري هو مت�ّس����ك �أبناء �س����يد� و�جلنوب 
باأر�س����هم ومقاومته����م للمحتل و�إع����ادة بناء ما تهّدم و�نطالق م�س����رية 
�لوح����دة و�لبن����اء و�لتحرير حتى بلغ����ت غايتها �لك����ربى يف �لعام 2000 
ح����ني حترّرت �لأر�ش و�أعيد بناء لبنان �أف�س����ل مما كان... و�أزيلت �آثار 

�لجتياح و�لحتالل و�لعتد�ء�ت �ملتكررة، ومنها عدو�ن ني�س����ان 1996 
�ل����ذي كان رد �للبن����اين عليها، حكومة و�س����عبًا ومقاوم����ًة، بوحدة عالية 
وبت�س����ميم كب����ري، و�نت����زع لبنان حّق����ه يف مقاومة �لحت����الل من خالل 

تفاهم ني�سان.
ورغ����م مر�رة م����ا تعّر�ش له �أهلن����ا يف �جلنوب ويف �ل�س����احية �جلنوبية 
و�لبق����اع، يف عدو�ن متوز 2006، وهول �لدمار وتقطيع �لأو�س����ال و�لذي 
��س����تطعنا، باإر�دة �للبنانيني و�لأخّوة �لعربية و�أ�س����دقاءنا يف �لعامل، �أن 
نعيد بناء ما تهّدم من قرى ومدن وبيوت وج�سور ومن�ساآت حيوية. �إل �أن 
ما هو �أعظم من كل ذلك هو وحدة �للبنانيني يف مو�جهة �لعدو�ن، حيث 
كانت �س����يد� عا�سمة �جلنوب وح�س����نه �لد�فئ ومدينة �لأخوة و�ملحبة 
و�ملقاومة و�لت�س����امن، لتبقى كم����ا كانت منوذجًا وطني����ًا رفيعًا على مّر 

تاريخها �لقدمي و�حلديث...

بقلم: �ل�زيرة بهية �حلريري

ب�شم �هلل �لرحمن �لرحيم
�شــتبقـى  �شــيد� كما كـانــت د�ئمــًا
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مرحلة التعــاون املثلث... ال حكم )الرتويكـــا(

حـــرب متوز قلبت املعـــادالت وكّر�صت الن�صر علـــى اجلي�س الذي ال 
يقهر

الوحدة والت�صامن والتعاون اأ�صا�س االنت�صار

حممـــد لـمـــع: لنبقـــي م�صلحـــة لبنـــان فـــوق اجلميـــع لتكـــون هـــي 
املنطلق االأ�صا�صي لتوحيد كافة اللبنانيني

مـــي اخلليـــل: ن�صعـــى لتعزيز �صبـــاق ماراتـــون بريوت جلعلـــه اأكرث 
مطابقة للموا�صفات الدولية لي�صبح من اأبرز املاراتونات العاملية

زينة نعيم: �ختيار �لكرمي �لو�قي �ملنا�س���ب للب�س���رة �سرورة لتجنب 
�إ�سابات �أ�سعة �ل�سم�ش �حلارقة

�مل�سابح ت�سرع �أبو�بها و�سط �إقبال مميز من �لرو�د

المحــتــويــات

كوالي�س

18
4

55
143222

هي املنطلق الأ�صا�صي لتوحيد اللبنانينيلنبقي م�صلحة لبنان فوق اجلميع لتكونحممد لـمع:

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

مي اخلليل: ن�صعى لتعزيز 
�صباق ماراتون بريوت

�صــتبقـى �صــيدا 
كما كـانــت دائمــاً

حت�صل على لقب "اأم ميال" نان�صي عجرم 
للوزيرة بهية احلريرياأوغلو يقدم كتابه اجلديد هدية 

1

8

10

14

18

22

26

28

2

3

4

5

�لبحث عن �لكلمة �ل�شائعة

من هي؟
ت�صعـــى جهـــات نافـــذة اإىل حت�صـــني العالقة بني قيـــادي فاعل ومراجـــع م�صوؤولة، بعد حديث لـــالأول يف اإحدى 

و�صائل االإعالم املرئية تناول فيه بالنقد االأو�صاع القائمة وال�صيا�صات الداخلية املّتبعة.

من امل�صوؤول؟
اأبـــدى مهتمـــون بال�صـــاأن البيئـــي اال�صتغـــراب الأن املخطـــط التوجيهـــي لعمل الك�صـــارات يف لبنان والـــذي كّلف 

اخلزينة ع�صرات املليارات من اللريات ُو�صع يف االأدراج.

بر�صم امل�صوؤول؟
لفـــت خبـــري بيئـــي اإىل اأن النفايـــات التـــي ترميهـــا امل�صت�صفيـــات يف االأماكن املخ�ص�صـــة للنفايات التـــي يرميها 
املواطنـــون، هـــي من اأخطر اأنواع النفايـــات ال�صناعية وغري ال�صناعية امل�صّرة بالبيئـــة وبال�صالمة العامة وال 

يوجد اأية رقابة عليها.

من هو؟
 م�صـــوؤول كبـــري يف �صلطة عربية يتهياأ خلالفة رئي�صـــه املتعب �صحياً ونف�صياً وينتمي هذا امل�صوؤول اإىل الطبقة 

الرثية جداً، قادر على اأن ي�صتمر يف حياته على طريقته اخلا�صة بعيداً عن ال�صيا�صة.

من هي؟
زوجـــة �صخ�صيـــة مرموقـــة ثرية جداً يف لبنـــان ُدعيت حل�صور حفلة زفـــاف فاختارت ف�صتانـــاً مر�صعاً باالأملا�س 
ولكنهـــا مل جتـــد حـــذاء ينا�صب الف�صتان، فبحثت يف اأ�صواق بريوت دون جدوى، مما دفعها للتوجه اإىل عا�صمة 

ال�صباب )لندن( ل�صراء حذاء ينا�صب الف�صتان.
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الغالفالغالف

حممد بل�ط
يف �صيـــف 2008 قـــال الرئي�ـــس نبيـــه بـــري الأحد زواره يف معر�ـــس الكالم عن حكومة مـــا بعد انتخابـــات 2009 اأنه يوؤّيد تر�صيـــح النائب �صعد 
احلريـــري لرئا�صـــة هـــذه احلكومة بغ�س النظر عن نتائـــج االنتخابات، موؤكداً يف الوقت نف�صه على اأن تكـــون حكومة جامعة جت�صد الوحدة 

الوطنية والوفاق بني اللبنانيني.

الرئي�س التوافقي والربملاين االأول و�صيخ احلكومة
مرحلة �لتعــاون �ملثلث... ل حكم ))�لرتويكـــا(( 

�إعالن����ه من ع����ني �لتينة ع�س����ية �نتخاب رئي�ش 
�ملجل�����ش تاأيي����ده للرئي�ش بري ي�س����كل �س����ريح 
وو��س����ح ل يقبل �للب�ش �أو �لإبهام بغ�ش �لنظر 
عما ح�سل يف يوم �لنتخاب من توزيع �أ�سو�ت 

لأ�سباب "تكتيكية �سيا�سية".
وح�س����ب �مل�س����ادر �ملّطلعة فاإن �لرئي�ش �س����عد 
�حلري����ري يدرك �أن �لعالقة م����ع �لرئي�ش بري 
تبق����ى يف د�ئرة �لتع����اون و�لإيجابي����ة، فرئي�ش 
�ملجل�ش مل يقت�س����ر دوره على رئا�س����ة �ل�سلطة 
�لت�س����ريعية �أو كونه �أحد �أبرز �أقطاب �ملعار�سة 
�حل����و�ر  ر�ئ����د  كان  ب����ل  ومهند�����ش حركته����ا، 
و�لتو��س����ل يف �لب����الد ويكفي �لإ�س����ارة يف هذ� 
�ملجال �إىل مبادرة �حلو�ر �لتي �أطلقها يف �آذ�ر 
2006 ثم �مل�سار�ت �حلو�رية �لتي رعاها �أي�سًا 

��ستكماًل للحو�ر �لوطني.
وقب����ل كل �س����يء ف����اإن مرحل����ة �لنط����الق م����ن 
جدي����د يف م�س����رية �حل����و�ر و�لوف����اق ملو�جه����ة 
�ل�س����تحقاقات �ملقبلة حتتاج �إىل �سخ�ش ميثل 

هذ� �ملناخ بل يقوده �أي�سًا.
و�إنه����ا معادل����ة ناجحة ميكن �أن تك����ون �ملعادلة 
�ملطلوب����ة ملرحلة م����ا بعد �لنتخاب����ات. فرئي�ش 
�جلمهورية �لعماد مي�سال �سليمان هو �لرئي�ش 
�ل����ذي ج����اء �إىل �حلك����م مبعادل����ة  �لتو�فق����ي 
تو�فقي����ة لبنانية وبرعاي����ة ودعم عربي ودويل، 
وه����و بحاج����ة �إىل �أركان دولة �أقوي����اء يديرون 
دف����ة �حلك����م يف �لبالد معه بطريقة �س����حيحة 

و�إيجابية وفاعلة.
�أم����ا �لرئي�ش بري فهو رئي�����ش �ملجل�ش �ملتمّر�ش 
يف رئا�س����ة �ل�سلطة �لت�سريعية على مدى خم�ش 
عهود، و�لربملاين �للبناين �لأول �لذي ��ستطاع 

�أن يرتّبع على كر�سي رئا�سة �لربملان على مدى 
�سبعة ع�س����ر عامًا على �لتو�يل دون كلل �أو ملل 
رغم �لظروف �ل�سعبة وغري �لعادية �لتي مرت 

بها �لبالد منذ �لعام 1992 وحتى �ليوم.
و�إىل جان����ب ذل����ك فق����د لع����ب �لرئي�����ش ب����ري 
دورً� ممي����زً� يف �ملحاف����ل �لربملاني����ة �لعربي����ة 
و�لإ�س����المية و�لدولي����ة، وجمع رئا�س����ة جمل�ش 
�لن����و�ب �للبن����اين ورئا�س����ة �لحت����اد �لربملاين 
�لعربي ورئا�س����ة �حت����اد جمال�����ش دول منظمة 
�ملوؤمتر �لإ�س����المي يف �آن معًا، وهي �س����ابقة مل 

حت�سل مع �لآخرين.
وبالن�س����بة للرئي�����ش �حلري����ري فاإن����ه �لرج����ل 
�ل�س����اب �لذي ��ستطاع �أن ي�سل �إىل هذ� �ملوقع 

�لر�س����مي ب�س����رعة فائقة، ومتّكن م����ن �أن يعزز 
حنكته �ل�سيا�سية يف �سنو�ت قليلة م�ستفيدً� من 
مدر�س����ة و�لده �ل�سهيد �لرئي�ش رفيق �حلريري 
�لذي �س����ّكل �غتيال����ه زلز�ًل حقيقي����ًا يف لبنان 

و�ملنطقة.
"و�س����يخ  �ل�س����اب  �لرئي�����ش  �حلري����ري  �س����عد 
�حلكومة" �أمام جتربة غري �س����هلة لكنه ي�ستند 
ودويل،  عرب����ي  ودع����م  �سيا�س����ية  زعام����ة  �إىل 
وبالتايل ي�س����كل �لرك����ن �لثالث يف �حلكم.. ول 
يعن����ي ذلك �أنن����ا مقبلون على حك����م "ترويكا" 
جديد فهذه �ملرحلة �نتهت، �أما �ملرحلة �ملقبلة 
فالأمل يف �أن تك����ون مرحلة تعاون جدي وفّعال 

بني �ل�سلطات.
وقبل �أ�س����هر قليل����ة من �ل�س����تحقاق �لنتخابي 
كانت �لدلئل ت�س����ري �إىل �أن �ملعار�س����ة �ستفوز 
يف �لنتخاب����ات.. يف ذل����ك �لوقت �أي�س����ًا جّدد 
�لرئي�����ش بري موقفه �ملوؤّيد لرت�س����يح �حلريري 
منطلقًا من عنا�سر عديدة، كما تقول م�سادر 

مطّلعة، �أبرزها:
يف  �لأكرثي����ة  ميّث����ل  �حلري����ري  �س����عد  �أن   -1
�لطائف����ة �ل�س����نّية �لت����ي يخت����ار منه����ا رئي�����ش 
�حلكوم����ة، وبالتايل فاإن منط����ق �لتو�فق يقول 

بوجوب �ختياره لهذ� �ملركز.
2- �أعلنت �ملعار�س����ة بو�س����وح قبل �لنتخابات 
�لنيابية باأ�س����هر �أنها ل تري����د �أن حتكم �لبالد 
لوحده����ا، بل هي ترغ����ب وت�س����عى �إىل حكومة 
وحدة وطنية �إن فازت �أم مل تفز يف �لنتخابات. 
وه����ذ� �ملوقف يج�ّس����د �ملنط����ق �لتو�فقي �لذي 
�أّيدته وتوؤيده �ملعار�س����ة، وبالتايل فاإنه يتالءم 

بطبيعة �حلال مع تر�سيح �حلريري.
3- �إن �لرئي�����ش ب����ري يوؤم����ن بالدميقر�طي����ة 
�لتو�فقي����ة يف لبن����ان، وق����د ع����رّب ع����ن ذلك يف 

�لإم����ار�ت  م����ن منا�س����بة، وحا�س����ر يف  �أك����رث 
�لعربية �ملتح����دة عن �لدميقر�طي����ة �لتو�فقية 
�س����ارحًا �أمام ح�سد من رجال �لفكر و�لأ�ساتذة 
و�ملخت�سني و�لإعالميني كيف �أن روح �لد�ستور 

�للبناين تتالءم مع �لدميقر�طية �لتو�فقية.
4- �إن �لعالقة بني �لرئي�ش بري و�ل�س����يخ �سعد 
�حلريري بقيت م�س����تمرة يف �أ�س����عب �لظروف 
و�أدقها، وبقيت قنو�ت �لتو��س����ل بينها مفتوحة 
يف كل �ملر�ح����ل، م����ا يعك�ش رغبة م�س����رتكة يف 
�إر�س����اء عالقة جي����دة بينهما رغ����م �خلالفات 
�لتي ح�س����لت �أو قد حت�س����ل ح����ول �لعديد من 

�لنقاط و�لق�سايا.
وهذ� يعني �أي�س����ًا حر�سًا م�سرتكًا على �لتعاون 
يف م����ا بينهما، وهو �أح����د �أبرز �لعنا�س����ر �لتي 
ت����وؤدي لنجاح �لعمل بني رئي�����ش جمل�ش �لنو�ب 
و�حلكومة. ول بد هنا من �لإ�س����ارة �إىل �أن هذ� 
�لنم����ط يف �لعالق����ة كان متبل����ورً� �أكرث ب�س����كل 
�إيجابي ب����ني �لرئي�ش ب����ري و�لرئي�ش �ل�س����هيد 
رفي����ق �حلريري، حيث كان �لرجالن يحتكمان 

يف �خلالفات و�لتباينات يف �لر�أي �إىل �لقو��سم 
�مل�سرتكة.

 وبعد �لنتخابات بقي �لرئي�ش بري على موقفه 
ومل يتبدل... ��ستمر يف تاأييد تر�سيح �حلريري 
لرئا�س����ة �حلكومة و�أعلن ذلك يف ��ست�س����ار�ت 
�لتكليف موؤك����دً� مرة �أخرى على منطق �لوفاق 

وعلى ت�سكيل حكومة �لوحدة �لوطنية.
�أم����ا �لرئي�����ش �س����عد �حلري����ري ف����كان قب����ل   
�لنتخاب����ات يحر�����ش بني ف����رتة و�أخ����رى على 
زي����ارة عني �لتين����ة وعقد لقاء م�س����ارحة بينه 
وبني �لرئي�ش بري. ويف كل مرة كان يخرج من 

عند رئي�ش �ملجل�ش باأجو�ء �إيجابية و�سافية.
 كان �حلريري ي����درك قبل �لنتخابات وبعدها 
�أن رئا�س����ة �ملجل�����ش للرئي�ش ب����ري و�أن �لرئي�ش 
بري لرئا�س����ة �ملجل�ش، وكان يع����رف �أن متثيله 
�جلامع للطائفة �ل�سيعية يجعله �ملر�سح �لأوحد 

لهذ� �ملركز �أكان �ختلف معه �أم مل يختلف.
وقد ترجم موقفه هذ� �أوًل بعدم جمار�ة بع�ش 
حلفائه يف �حلملة على �لرئي�ش بري، وثانيًا يف 

الرئيس سليمان والرئيس املكلف سعد الحريري

قائد الجيش العماد قهوجيالرئيس سليمان والرئيس بري

الرؤساء الثالثة والرئيس املكلف في عيد الجيش
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وبالإ�س���افة �إىل هذ� �لهدف فقد �أعلنت �إ�س���ر�ئيل يومه���ا حربها هذه لتدمري 
"حزب �هلل" و�لق�ساء على �ملقاومة �للبنانية، فماذ� جرى وماذ� ح�سدت؟

�جل���و�ب ج���اء على ل�س���ان �لإ�س���ر�ئيليني بع���د حرب �ل���� 33 يوم���ًا ويف تقرير 
"فينوغر�د" �ل�سهري �لذي �عرتف بعدم متّكن �إ�سر�ئيل من حتقيق هدفها �إن 

جلهة حترير �جلنود �لأ�سرى �أم جلهة تدمري حزب �هلل وبنيته �لع�سكرية.
ويف ه���ذه �حل���رب �لت���ي ��س���تخدم فيه���ا �لإ�س���ر�ئيليون كل �آلتهم �لع�س���كرية 
م�س���تعينني بج�س���ر جوي �أمريك���ي بقي ميّده���م طيلة وبعد �حلرب بال�س���الح 
و�لذخ���رية، متّكن���ت �ملقاوم���ة �للبنانية مب���وؤ�زرة �جلي����ش �للبناين و�ل�س���عب 

�للبن���اين ويف ظل �لوحدة �لوطنية �لتي جت�ّس���دت بكثري م���ن �لوقائع و�ملو�قف 
من �ل�س���مود و�لن�س���ر، و�نه���زم �أكرب جي�ش يف �ملنطقة م�س���يفًا �إىل �س���جّله 
هزمي���ة مدوية جديدة بع���د �لهزمية �لأوىل �لتي حلقت ب���ه على يد �ملقاومني 

�للبنانيني يف حرب �لتحرير �لعام 2000.
و�إذ� كان �جلي����ش �لإ�س���ر�ئيلي �ل���ذي قيل عنه �أنه "ل يقهر"، قد ��س���تطاع �أن 
يلح���ق هز�ئم قتالية باجليو�ش �لعربية من خالل حروبه �ل�س���ريعة و�خلاطفة 
�لتي �سّنها يف �أعو�م 67 و 73 وغريها فاإنه و�جه لأول مرة وعلى مدى 33 يومًا 
مقاومة مل يعهدها من قبل، وتعّلم در�س���ًا قا�س���يًا �سهد له قادة �لعدو و�ملجتمع 

�لدويل.
حت���ى �لآن مل ي�س���تطع ح���كام �إ�س���ر�ئيل �أن يخرج���و� من تلك �ل�س���دمة �لتي 
�أ�سابتهم يف هذه �حلرب، وبدًل من �أن يق�سو� على �ملقاومة يف لبنان ويندفعو� 
يف حربه���م �إىل �لنهاية فاإنهم عجزو� عن �لبقاء يف ب�س���عة �لكيلومرت�ت �لتي 
دخلته���ا قو�تهم يف جن���وب لبن���ان، و�أر�دو� بعد يومني من حربه���م �لربية �أن 

ين�سحبو� لكنهم وقعو� �أ�سرى لعن�سرين �أ�سا�سني:
تغطي���ة هزميته���م وحماولة حتقيق جناح رمزي يف �إح���دى �لقرى �أو �ملناطق، 
وطل���ب �إد�رة بو�ش �لأمريكية �ل�س���ابقة �لبقاء و�ل�س���تمر�ر يف �ملعركة مر�هنة 

على تر�جع قوة �ملقاومة و�نهيارها.
ويف تل���ك �لف���رتة مل يتمّك���ن �جلي����ش �لإ�س���ر�ئيلي م���ن حتقي���ق �أي جناح بل 
ح�س���د نتيجة معاك�س���ة، حيث حت���ّول �ملقاومون يف �لق���رى و�ملو�قع �حلدودية 
�إىل �س���يادين للدبابات و�ملاللت �لإ�س���ر�ئيلية، و�أ�س���قطو� عددً� من طائر�ته 
�لعامودي���ة و�ل�س���تطالعية، و�أوقعو� يف �س���فوفه خ�س���ائر فادح���ة يف �لأرو�ح 

و�لإ�سابات.
يف بد�ي���ة حرب متوز �س���ّرح �لقادة �ل�س���هاينة بع���د �أن ب���د�أو� حربهم �لرّبية 
�أنه���م ين���وون تدم���ري �لبنية �لع�س���كرية حل���زب �هلل ودحره ع���ن �جلنوب، ثم 
تر�جع���و� بالق���ول �أنهم يريدون �إبعاده �إىل �س���مايل �لليط���اين، وتر�جعو� مرة 
�أخ���رى ليقولو� �أنهم يريدون تنظيف �س���ريط وبعمق 20 كيلومرت�، ثم بع�س���رة 
كيلوم���رت�ت، لكنهم مل يتمكنو� من �لتوغل �س���وى ب�س���عة كيلومرت�ت يف بع�ش 
�ملناط���ق، وكان جنودهم يخو�س���ون قتاًل مريرً� يف مناط���ق �أخرى يف عمق ل 

يزيد عن �لكيلومرت �لو�حد.
ويف �لعمق ��س���تخدم �جلي�ش �لإ�سر�ئيلي كل �سالحه �جلوي و�لبحري للق�ساء 
عل���ى "ح���زب �هلل" وبنية �ملقاوم���ة يف �ل�س���احية �جلنوبية ودّم���ر فيها �آلف 
�ملباين و�لوحد�ت �ل�س���كنية، لكنه مل ي�س���تطع ��س���تهد�ف �لقياد�ت �ل�سيا�سية 

يف الذكرى الثالثة لهزمية اإ�صرائيل
حرب مت�ز قلبت �ملعادلت

وكّر�شت �لن�شر على �جلي�ش �لذي ل يقهر

الغالفالغالف

ثـــالث �صنـــوات مـــّرت على حـــرب متوز التي �صّنتهـــا اإ�صرائيل على لبنـــان بذريعة حترير اجلنديـــني االأ�صرى اللذين اأ�صرهمـــا "حزب اهلل" يف 
عملية نوعية قبل العدوان ملبادلتهم باالأ�صرى وجثامني �صهداء املقاومة.
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و�لع�سكرية للحزب:
لقد �أّدى �س���مود �ملقاومني و�جلي�ش �للبناين و�ل�س���عب �للبناين يف حرب متوز 
�إىل �إح���د�ث زل���ز�ل كبري د�خ���ل �لكيان �لإ�س���ر�ئيلي �عرتف به ق���ادة �لعدو، 
وتعر�س���ت لأول مرة مناطق ومدن �لعمق �لإ�س���ر�ئيلي ل�سو�ريخ �ملقاومة �لتي 
بقيت تت�ساقط بكثافة فاجاأت �لإ�سر�ئيليني حتى �ليوم �لأخري من �حلرب قبل 

تنفيذ �لقر�ر 1701 و�تفاق "وقف �لعمليات �لع�سكرية".
ولأول م���رة يف ه���ذه �حل���رب �لإ�س���ر�ئيلية – �لعربي���ة يعرتف �لعدو بعن�س���ر 
�ملفاج���اأة �لتي �أ�س���يب به���ا جّر�ء ق���وة و�سر��س���ة �ملقاومة، مع �لعل���م �أن هذه 
�ملقاوم���ة ��س���تطاعت �أن تدمر �إحدى بو�رج���ه يف عمق �لبح���ر وتعّطل فعالية 
�ل�سالح �لبحري �لذي كانت �إ�سر�ئيل تعتمد عليه بالدرجة �لثانية بعد �ل�سالح 

�جلوي.
�أم���ا يف �ل�سيا�س���ة فق���د �أّدت ح���رب مت���وز �إىل �نهي���ار حزب "كادمي���ا" �لذي 
خ�س���ر �ل�س���لطة لحقًا، و�أقيل و��س���تقال عدد من قادة �إ�س���ر�ئيل �ل�سيا�س���يني 
و�لع�س���كريني، و�أ�س���يب �ملجتمع �لإ�س���ر�ئيلي بحالة �إحباط عملت �ل�س���لطات 
�لإ�س���ر�ئيلية �ل�سيا�س���ية و�لع�س���كرية لحقًا عل���ى حماولة معاجلتها بو�س���ائل 
وتد�ب���ري خمتلفة منها �ملناورة �ل�س���خمة �لتي نفذتها موؤخ���رً� لرفع معنويات 

�لإ�سر�ئيليني.
لقد �س���ّكلت حرب متوز باعرت�ف �لأو�س���اط �لإ�س���ر�ئيلية و�ملر�قبني �لدوليني 
هزمية �سيا�سية وع�سكرية لإ�سر�ئيل، عد� عن �خل�سائر �لب�سرية و�ملادية �لتي 

حلقت بها وطاولت �ملدن و�مل�ستوطنات و�ملر�فق �لكربى يف �إ�سر�ئيل.
�أر�دت �إ�سر�ئيل يف هذه �حلرب �لتعوي�ش عن �لهزمية �لتي حلقت بها يف يوم 
�لتحرير عام 2000 حيث خرج �جلي�ش �لإ�سر�ئيلي من جنوب لبنان وبطريقة 
مذّلة، فوقعت يف هزمية ثانية �أ�سد ق�ساوة ومر�رة، و�سقطت يف �متحان حرب 
�ل���� 33 يومًا، ما ز�لت ت�س���عى حتى �لي���وم للخروج من رو��س���ب هذه �لهزمية، 
وبعد ثالث �س���نو�ت عن هذه �حلرب يكفي �لإ�س���ارة �إىل ت�سريحات �لقياد�ت 
�لع�سكرية و�لإ�س���ر�ئيلية و�إىل ما قاله وزير �لدفاع �لإ�سر�ئيلي �ل�سابق �ساوؤول 
موفاز "�أن �إ�سر�ئيل حققت قدرة ردع حمدودة �أمام حزب �هلل، وكان بالإمكان 

حتقيق �إجناز�ت �أكرب".
و�أ�س���اف "�أن لدى حزب �هلل �س���و�ريخ �أكرث بكثري من تلك �لتي كانت بحوزته 
قبل حرب متوز". وي�ساركه رئي�ش هيئة �أركان �ملنطقة �ل�سمالية �جلرن�ل �آلون 
فريدم���ان يف ه���ذ� �ملجال �لقول: " �إن حزب �هلل يقوم بعملية  ت�س���ّلح و��س���عة 

�لنطاق ويجمع كمية �أكرب من �ل�سالح �لذي كان بحوزته".
وكم���ا �عرتف يف �ل�س���ابق يعرتف ق���ادة �لعدو بالإعد�د للح���رب وعلى �أنها مل 
تك���ن نتيجة لأ�س���ر حزب �هلل لثالثة م���ن �جلنود �لإ�س���ر�ئيليني. ويقول رئي�ش 
�لأركان �لإ�س���ر�ئيلي �ل�سابق �جلرن�ل د�ن حالوت�ش، �لذي �أطاحت �حلرب به، 
"�أن �لعملية �لع�سكرية مل تكن وليدة عملية �أ�سر �جلنود �لثالثة، بل خطط لها 

�رتكازً� على معطيات �أمنية م�سبقة".
�أما نائب رئي�ش �لأركان �ل�سابق �للو�ء مو�سي كابلين�سكر فيعرتف �أن �حلكومة 

و�جلي�ش �لإ�سر�ئيلي "�رتكبا �خفاقات كثرية" يف تلك �حلرب.
مل تقت�س���ر نتائج حرب متوز على لبنان و�إ�س���ر�ئيل، بل �أّدت هذه �لنتائج �إىل 
�إ�س���افة عن�س���ر �أ�سا�س���ي ومهم من عنا�س���ر تد�عي م�سروع "�ل�س���رق �أو�سط 
�جلدي���د" �لذي �س���عى �لرئي�ش �لأمريكي �ل�س���ابق بو�ش و�إد�رت���ه �إىل �إقامته، 
وكان���ت من �لأ�س���باب �لت���ي �أّدت �إىل خ�س���ارة �ملحافظني �جل���دد يف �لوليات 

�ملتحدة.
ويقول رئي�ش �ملكتب �لتنفيذي حلزب �هلل �ل�سيد ها�سم �سفي �لدين �أن �ملقاومة 
مل ت�س���ّكل يف هذه �حلرب تو�زن �لرعب مع �لعدد فح�س���ب، بل ��س���تطاعت �أن 
ت�س���قط �أهد�فه و�لأهد�ف �لأخرى �لتي كانت ت�س���عى �إليه���ا �لوليات �ملتحدة 

�لأمريكية و�إ�سر�ئيل يف حربها �سد �ملقاومة و�ل�سعب �للبناين.
ويف هذه �لذكرى يقول �لرئي�ش نبيه بري �أن قوة لبنان قي حرب متوز كانت يف 

متا�سك عنا�سر جبهته �لد�خلية ووحدته �لوطنية و�ل�سيا�سية.
ويوؤك���د  "�أن �ملقاوم���ة كانت ول تز�ل متثل �س���رورة وحاج���ة لبنانية طاملا بقي 
�لحتالل �لإ�س���ر�ئيلي و�لتهديد�ت �لإ�س���ر�ئيلية باللجوء �إىل �لقوة و��ستخد�م 

�لقوة".
ح���رب متوز بعد 3 �س���نو�ت توؤك���د �لوقائع و�لتط���ور�ت �أنها قلب���ت �ملعادلت، 
وبرهن���ت �أن لبنان مل يع���د نزهة للجي�ش �لإ�س���ر�ئيلي، و�أن هذ� �جلي�ش �لذي 
قيل يف �ملا�س���ي �أنه ل ُيقهر قد ذ�ق مر�رة �لهزمية بكل معانيها، وهو �ليوم ل 

يز�ل يعاين منها ول ي�ستطيع �خلروج من نتائجها.
م. ب.

خ�صائر ب�صرية ومادية كبرية للعدو
املتو�صطة  اآالف ال�صواريخ  اإطالق  • متّكنت املقاومة من 
يف  واحليويـــة  الع�صكريـــة  املواقـــع  علـــى  املـــدى  والقريبـــة 
اإ�صرائيـــل، وطاولـــت ال�صواريـــخ مواقع يف عمـــق يزيد على 

االأربعني كيلومرتاً.
• دمـــرت املقاومـــة ع�صرات الدبابـــات واالآليات الع�صكرية 
للعدو، وعدد يف الطائرات املروحية واال�صتطالعية، و�صقط 
مئـــات القتلـــى يف �صفـــوف اجلي�ـــس االإ�صرائيلـــي باالإ�صافة 

اإىل اآالف اجلرحى بني ع�صكريني وم�صتوطنني.
• اأ�صابـــت �صواريـــخ املقاومـــة ع�صـــرات الثكنـــات واملواقـــع 
اجل�صـــور  و�صبـــكات  احليويـــة،  وامل�صانـــع  الع�صكريـــة، 

والطرق.
اآخـــر  حربيـــاً  وزورقـــاً  بارجـــة حربيـــة  املقاومـــة  • دمـــرت 

واأ�صابت بارجة ثالثة.

اخل�صائر اللبنانية يف حرب متوز
1( نفذت اإ�صرائيل 57 جمزرة بحق املدنيني يف حرب متوز.

2( �صّن الطريان احلربي االإ�صرائيلي اأكرث من �صبعة اآالف 
غـــارة جويـــة، ونفـــذت بوارجـــه 2500 عمليـــة ق�صـــف، وبلـــغ 
جمموع القذائف التي األقيت على لبنان 237 األف قذيفة.

3( دمـــرت اإ�صرائيـــل يف حـــرب متـــوز بـــني 70 و120 ج�صـــراً 
وحوايل ثمانني عّبارة يف الطرق الفرعية.

4( اأّدت احلـــرب اإىل نـــزوح حـــوايل مليـــون ون�صـــف املليـــون 
مدين بينهم 250 األف انتقلوا اإىل �صوريا.

5( دمـــرت اإ�صرائيـــل حـــوايل 26000 وحـــدة �صكنيـــة بينها 7 
اآالف وحدة �صكنية يف ال�صاحية اجلنوبية.

6( �صقـــط نتيجـــة هذه احلـــرب 1300 �صهيداً مدنيـــاً بينهم 
عـــدد كبـــري من االأطفـــال والن�صـــاء واأ�صيب مـــا ال يقل عن 

5000 مدين.

الغالفالغالف

صياد امليركافا بامتياز صور غرق املدمرة االسرائيلية ميركافا الجيل الرابع مدمرةصور املدمرة اإلسرائيلية ساعر
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و�سلم، بل كما فعل �لكفار مع جميع �لأنبياء قبله 
فو�سفهم تعاىل بقوله:

���ُه َلَيحُزنَك �لذي َيقول���وَن َفاإنَُّهم ل  ) ِق���د َنعَلم �إَنّ
ُيَكّذبوَن���َك َوَلِكَن �لَظامِلنَي ِباآَي���اِت �هلِل َيجَحدوَن( 

�لأنعام 33.
فلي�ش �إ�س���ر�ر �لكافر �أو �جلاح���د �أو �ملعاند على 
�أمر م���ا يعني �أنه مقتنع بذلك، ولكن له �أ�س���بابه 
�لتي يعرفها من يقر�أ بعينني وي�سمع باأذنني ويعقل 
بقلب���ني )كم���ا تقول �لع���رب للو�ع���ي و�لفاهم(. 
ولنح���اول �أن نرى كيف �نعك�ش هذ� �لن�س���ر من 

كافة �ملحاور.
اأواًل: 

عل���ى �ل�س���عيد �ل�س���عبي و�لتعاط���ف �لكامل مع 
�ملقاوم���ة ف���اإن كل هذه �لرته���ات مل تغري �ملوقف 
�ل�س���عبي وجاءت خطب �ل�س���يد ن�سر �هلل حفظه 
�مل���وىل كاملاء ي���روي �لعط�س���ان: حمط���ات بارزة 

تروي �لعطا�س���ى وتو�س���ح �لروؤية وت�س���د �لعزم... 
ويكفي بعد كل هذ� �لتهويل �لد�خلي �أن جاء تقرير 
فينوغ���ر�د �لإ�س���ر�ئيلي ليتجاه���ل متام���ًا خط���ف 
�جلندي���ني و "�نتهاك" �خلط �لأزرق وما �إىل ذلك 
و�أّكد عمليًا ون�س���ًا ما قاله �س���ماحة �لأمني �لعام: 
�إن هذ� �لع���دو�ن كان قد خّطط له وكان مقررً� �أن 
ينّف���ذ يف �خلريف وعلى حني غ���ّرة فجاءت عملية 
خطف �جلنديني ثم �لعدو�ن لتقّرب موعد �ملعركة 
و�ملقاومة م�س���تنفرة و�عية، لو ترك �لأمر للتوقيت 

�لإ�سر�ئيلي لأخذت �ملقاومة على حني غرة.
ثانياً:

و�س���ارت �لأمور على عك�ش وعود �ل�س���يطان.. فاإذ� 
�لأ�سبوع ي�سبح �أ�س���بوعني و�إذ� �لأ�سبوعان ي�سبح 
ثالثة، هكذ� حتى و�سلنا �إىل 33 يومًا من �ل�سمود 
و�لت�س���دي و�لبط���ولت لُيعل���ن �لعدو �لإ�س���ر�ئيلي 
ومن خلفه �لأمريكي عن عجزه عن �ل�س���تمر�ر يف 

�ملعركة.
�أجمع �ملر�قبون �أن كل �حلروب �لإ�س���ر�ئيلية كانت 
تت���م بالق���ر�ر �لإ�س���ر�ئيلي بالتن�س���يق م���ع �لإد�رة 
�لأمريكية، �أما ه���ذه �حلرب بالذ�ت فكانت بقر�ر 
�أمريك���ي وتنفيذ �إ�س���ر�ئيلي، عل���ى �لأقل من حيث 
�إطالة �أمدها و��س���تمر�رها كل ه���ذ� �لوقت، فلقد 
كان و��سحًا �أن �لإ�سر�ئيلي رغب يف وقف �لعدو�ن 
بعد �أ�س���بوع من بد�يته ولكن �لأمريكي �سغط عليه 
و��س���تمر �لع���دو�ن طو�ل �لأي���ام �ملعروف���ة... كان 
�لأمريك���ي يخ�س���ى على )�س���معته( ب���ني حلفائه، 
ولكن���ه مل ينقذه���ا و�حلم���دهلل رب �لعاملني، وكان 
�لن�س���ر للمقاومة ن�س���رً� على �لإ�س���ر�ئيلي وعلى 

�لأمريكي معًا ومن معهما بالتاأكيد.
ثالثاً:

يكف���ي �أن نقر�أ �ل�س���م �لإ�س���ر�ئيلي لهذه �حلروب 
حت���ى نعل���م �أهميتها بالن�س���بة للكيان �ل�س���هيوين 
ه���ي حرب لبن���ان �لثانية يعن���ي �أن �لإ�س���ر�ئيلي ل 
يعت���رب �جتي���اح 1978 ول عدو�ن 1993 )ت�س���فية 
�حل�س���اب( ول )عناقيد �لغ�س���ب يف 1996 ول �أي 
عملية �أخرى(، ل يعترب �س���يئًا م���ن كل ذلك، على 
�أهميت���ه �لق�س���وى، ل يعتربوه���ا حروبًا ب���ل لعلها 
عملي���ات حمدودة ومع���ارك "جانبي���ة"، �إنه يعترب 
�إذن �أن �جتياح 1982 ثم عدو�ن متوز – �آب 1996 
هما �حلربان �للتان خا�سهما �لعدو �لإ�سر�ئيلي يف 
لبنان، و�أن يقول �لعدو هذ� بنف�س���ه معنى ذلك �أنه 
���ر لهذه �حلروب و�س���ّخر لها ق���و�ه كلها ولكنه  ح�سّ
ف�س���ل، معن���ى ذلك �أن على �ملر�ق���ب �أن يعي حجم 
ه���ذ� �لنت�س���ار باملق���د�ر �ل���ذي عّول علي���ه �لعدو 

نف�سه، فهل من مدكر؟
طبع���ًا... م���ن �ملوؤك���د – و�هلل �أعل���م – �أن ه���ذه 
�حلرب "�لثانية" �سمّيت كذلك �إ�سر�ئيليًا لأنه كان 
خمطط���ًا لها �أن تق�س���م �جلنوب من حمور �لطيبة 
و�دي �حلج���ري لتحا�س���ر �ملقاومة ويتم ت�س���فيتها 
ب�سكل كامل. ومن �لو��سح �إذن �أن �لنت�سار �لرّبي 
على �لع���دو�ن يف و�دي �حلج���ري كان �أمرً� عظيمًا 
جدً� لأنه ق�س���ى على �لهدف �لإ�سر�ئيلي �لرئي�سي 

وعلى ما يبدو...
وهنا ل بد من �إ�س���ارة �إىل �ل�سعار �لد�ئم للمقاومة 

�ملاأخوذ من �لقر�آن �لكرمي:
) ... َوم���ا َرَمي���َت �إِذ َرَمي���َت َوَلِك���َن �هلَل َرَم���ى...( 

�لأنفال 17 
لقد ق���ّدر �هلل للمقاوم���ني �لأبطال �أن يح�س���لو� 
على هذ� �ل�سالح �لب�س���يط )�ساروخ �لكورنيت( 
وق���اذف 27... عل���ى ما يقول���ون، هذ� �ل�س���الح 
�لذي ل يخطئ تقريبًا و�لذي مل يح�سب له �لعدو 
�أي ح�س���اب فكان ما كان من جم���زرة �لدبابات، 
وكانت �س���ربة قا�سمة للعدو�ن ول�سنا بحاجة �إىل 
�أن ندخ���ل بجدل حول عدد �لدبابات �لتي دمرت 
يف يوم و�حد، فلقد مت �سحبها كلها... ولكن �ملوؤكد 
�أن ه���ذه �ملعركة ق�س���ت على �أي �أمل �إ�س���ر�ئيلي 
يف �لتق���دم �لع�س���كري ب���الآلت و�جلحافل، فيما 
كان �ملقاوم���ون �لأبطال يف م���ارون �لر��ش وبنت 
جبي���ل يقومون بو�جبهم �لكامل يف �س���د �مل�س���اة 
�لإ�سر�ئيليني، وكان �سمودً� ر�ئعًا ربانيًا مالئكيًا 
حي���ث �س���هد عدد م���ن جنود �لع���دو باأنه���م ر�أو� 
فر�سانًا بي�سًا على جياد بي�ساء يقاتلون بال�سيوف 

مع �ملقاومني ولي�ش ذلك على �هلل بعزيز.
لعّل بع�س���نا مل ينتب���ه �إىل �أهمية �أن ي�س���مي �لعدو 

عدو�ن متوز، حرب لبنان �لثانية، فلننتبه لذلك.
رابعاً:

بر�أينا �ملتو��سع �أن ن�سر متوز مل يكتمل �إل بانت�سار 
�ملقاومة يف فل�س���طني يف نهاية �لعام 2008 وبد�ية 
2009 ح���رب 2 يوم���ًا... هذ� �لن�س���ر �ملوؤزر �ملبني 
�لذي يكمل �نت�س���ار لبن���ان ويعطيه �لبعد �ملطلوب 

عقيديًا و�سيا�سيًا و��سرت�تيجيًا. 

�لنائب �لأ�شقفي �لعام
املون�صنيــــور اليا�س االأ�صمر النائب االأ�صقفي 

العام للطائفة املارونية قال :
ثم���ة �أم���ور �أ�سا�س���ية ك�س���ف عنه���ا �لع���دو�ن 
ويف   2006 ع���ام  لبن���ان  عل���ى  �ل�س���هيوين 
�أ�سا�س���ياتها �أن �لعدو ي�ستهدفنا جميعًا �سعبًا 
وجي�س���ًا ومقاومًة و�أن �ملو�جهة �ل�سحيحة ل 
تكون �إل بالوحدة يف مو�جهته �س���عبًا وجي�س���ًا 
ومقاومة، و�أن مو�جهتن���ا لذلك �لعدو�ن معًا 
وقناعتنا باأن مّنا ل ي�س���تطيع �ل�س���تغناء عن 
�لآخ���ر و�ن كالًّ منا يّكم���ل دور �لآخر يف تلك 
�ملو�جه���ة ه���و م���ا �أّمن لن���ا حتقيق �لن�س���ر، 
فالعدو �ل�س���هيوين �س���مل بعدو�نه كل لبنان 
جنوب���ًا وبقاعًا و�س���ماًل وه���و �إن فّوت يف هذ� 
�لع���دو�ن �س���رب بع����ش �ملناط���ق فاإمنا فعل 
ذل���ك خلوفه من �لرد �لذي ُوِعد به باأن يكون 
بحج���م ذلك �لعدو�ن �إن ح�س���ل، فالقذ�ئف 

مفتي �شيد� و�أق�شيتها 
مفتي �صيدا واأق�صيتها ال�صيخ �صليم �صو�صان 

قال:
�حل���رب بطبيعته���ا موؤملة �أيًا كان���ت نتائجها، 
وم���ا من ح���رب يف �لع���امل �إل وحتمل �حلزن 
و�لأمل كم���ا �لع���ز و�لفخار، لكنن���ا تعلمنا من 
ح���رب متوز �لكثري ولعل �أهم ما تعلمناه منها 
�لوحدة �لوطنية يف مو�جهة �لعدو �لإ�سر�ئيلي 
فق���د �س���عر كل مو�ط���ن لبناين ب���اأن �حلرب 
مت�سه ب�سكل مبا�سر و�أن �لقذيفة ل تفرق بني 
م�س���لم وم�س���يحي ول بني منطقة و�أخرى و�أن 
�ل�سهد�ء �لذين ق�سو� حتت �أنقا�ش منازلهم 
كما �ل�سهد�ء �لذين ق�سو� وهم يد�فعون عن 
تر�ب �لوطن جميعهم �أبنائنا و�أخوتنا و�أهلنا 
فالقذيفة ل تفرق بني مو�طن ومو�طن و�لعدو 
ي�س���تهدف �جلمي���ع بنري�نه و�آلته �لع�س���كرية 
�ملدمرة و�أن �ل�س���مود �حلقيقي على �جلبهة 
�ملو�جهة مبا�س���رة للعدو ل يختل���ف �أبدً� عن 
�ل�س���مود يف �خلط���وط �خللفي���ة للمو�جه���ة 
فف���ي كال �ملكانني لبد من �لعت�س���ام بحبل 
�هلل جميعًا وع���دم �لتفرق ولبد من �أن تكون 
�لوح���دة �لوطني���ة يف مو�جه���ة �لع���دو�ن هي 
�لر�بط �لذي يجمع �لكل ليكونو� �سفًا و�حدً� 
و�لإطار �لذي تظهر فيه �س���ورة �لوطن باأبهة 

طلة و�أجمل حلة.
�إن �ل�سهادة يف �س���بيل �لوطن م�سدر عّز �إذ� 
كانت �لنتيجة �نت�سار على �أقوى �آلة ع�سكرية 
مدمرة عرفتها �لب�س���رية، و�لت�سحيات �لتي 
قدم���ت يف مت���وز ينبغي �أن تك���ون منارة تنري 

�لطري���ق �أمامنا لنعرف �أن �لعدو ي�س���تهدفنا 
جميع���ًا و�أن �أي من���ا ل ي�س���تطيع �ل�س���تغناء 
ع���ن �لآخر مهما �ختلفنا �سيا�س���يًا و�أيًا كانت 
مو�قفنا جتاه ق�سايانا �لأخرى ومن �أي منظار 
ننظ���ر �إىل تلك �حلرب مب�س���بباتها ونتائجها 
لأن هذ� �لكيان �ل�س���هيوين من���ذ قيامه فوق 
�أر�س���نا �ملغت�س���بة يف فل�س���طني مار�ش �سّتى 
�أنو�ع �لعدو�ن و�أب�سع �أ�ساليب �لدمار و�لتقتيل 
و�لتهجري وهو يدرك �أن عليه �ل�سعي لت�ستيت 
�س���فوفنا و�لعم���ل عل���ى تفرقتن���ا ودفعنا �إىل 
�لتقات���ل فيما بيننا ليحقق �لنت�س���ار علينا، 
وق���د كان �لتع���اون �ل���ذي ظه���ر يف لبنان كله 
ويف مدينة �سيد� بالذ�ت من �ل�سور �مل�ّسرفة 
�لت���ي �س���تبقى يف ذ�كرة �لأجي���ال �ملقبلة من 

�أبنائن���ا وتّنمي فيهم روح �لولء للوطن وتعزز 
فيهم قيم �لت�سحية و�ل�ست�سهاد من �أجل كل 

ذرة من تر�به.
�إن �ملطل���وب �ليوم وبعد مرور ثالث �س���نو�ت 
ونّي���ف عل���ى ذل���ك �لع���دو�ن �أن جنع���ل م���ن 
�لوح���دة �لوطني���ة �أ�سا�س���ًا لبن���اء �مل�س���تقبل 
�مل�سرق و�لوطن �سعيد و�أن نحلم بغٍد �آمن و�أن 
نتعلم جميعًا �أن ما حقق �لنت�س���ار هو وحدة 
�ملقاومة و�جلي�ش �للبناين �لبا�س���ل و�ل�س���عب 
�حل���ّر يف مو�جهة قوى �لعدو�ن �ل�س���هيونية 
�لتي ترت�س���دنا لت�س���عى �إىل �خرت�ق �ساحتنا 
وتدمرينا من �لد�خل وهذ� لن يح�س���ل باإذن 

�هلل.

�ل�شيخ ماهر حّم�د
وقال اإمام م�صجد القد�س ال�صيخ ماهر حّمود:

لق���د كان ع���دو�ن متوز، �أو �نت�س���ار مت���وز �لإلهي 
)كما �س���ّماه �سماحة �أمني �ملقاومة وقائدها �لر�ئد 
�ل�س���يد ح�سن ن�س���ر �هلل حفظه �ملوىل(، لقد كان 
هذ� �لن�س���ر �لإلهي �مل���وؤزر �ملبني حمطة فارقة يف 
تاريخنا �ملعا�س���ر، وم���ن حيثما تطلعن���ا �إليه ومن 
�أي ز�وية كان، �س���رنى �أنه كان بل�سان �أ�سدقائنا �أو 

�أعد�ئنا، ويكفي قول �ل�ساعر يف ذلك:
�سمائل قد �سهد �لعدو بف�سلها 

و�لف�سل ما �سهدت به �لأعد�ء
و�إن كان هناك من ل يرى هذ� �لن�س���ر و�أثره على 
�لأم���ة ككل فهذ� �س���اأنه فهو و�حد م���ن �ثنني، �إما 
جاهل غ�سيت عيناه فلم ي�ستطع �أن يرى �حلقائق، 
و�إم���ا حاقد يكاب���ر ويعاند ويغالب قناعته ونف�س���ه 
كما فعل �لكّفار مع �س���يدنا حممد �س���لى �هلل عليه 

حوارحوار

ثالث �صنوات على حرب متوز فماذا تعلمنا ؟
�ل�حدة و�لت�شامن و�لتعاون �أ�شا�ش �لنت�شار

ثالث �صنوات م�صت على حرب متوز، مررنا فيها بالكثري، وعانينا االأكرث يف �صعينا الإعادة البناء واالإعمار، ودّعنا قوافل من ال�صهداء، تركوا 
يف كل بيت غ�صة، وانت�صبت اأكتافنا وارتفعت �صفاهنا فخراً بت�صحياتنا و�صهادتهم من اأجل الوطن، وكم من اأٍم ال تزال حتمل يف القلب اآثار 

ندوب لن تندمل وعيون مل يغب الدمع عنها لفقدان زوج اأو حبيب من اأبنائها وبناتها، فما الذي علمتنا اإياه تلك احلرب.
ما الذي ميكن اأن نقوله الأحفادنا عندما ي�صاألون عن جدوى تلك احلرب وتلك الت�صحيات ؟ 

اأ�صئلة كثرية تطرح هذه االأيام، وقد يجد البع�س االإجابة عنها �صهلة، فيما يرى البع�س االآخر اأننا عانينا يف حروب �صابقة ومل نتعلم �صيئاً، 
ولذا حملنا هذه االأ�صئلة اإىل ال�صادة العلماء واإىل االأخوة املطارنة، الذين هم على متا�س مبا�صر مع النا�س، �صاألنا فكانت هذه االإجابات : 

املفتي سليم سوسان

الشيخ ماهر حمود
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�لتي هّلت على لبنان كاملطر م�ستهدفة �سعبه 
و�أر�س���ه وج�س���وره وقطع �س���بل �لتو��سل بني 
�للبنانيني ��س���تهدفت �لكل بدون ��ستثناء ول 
رحمة مو�طنني ومقاومني جي�سًا ومدنيني وما 
ل يت�سوره ذلك �لعدو هو �أننا كنا جميعًا قلبًا 

و�حدً� منا من قاتله بالر�س���ا�ش و�ل�سو�ريخ 
ومنا من �س���مد وفتح بيوت���ه للمهجرين ومنا 
م���ن ن�س���ط يف موؤ�س�س���ات �ملجتم���ع �مل���دين 
منطلق���ًا م���ن �س���رورة �لتع���اون يف �مللم���ات 
فكانت كل �ملناطق يدً� و�حدًة متعاونًة وظهر 

�لت�س���امن بني �لكل باأرقى م���ا يكون �لتعاون 
و�لت�س���امن و�لوحدة �لوطنية، ورغم ق�س���اوة 
�لعدو�ن و��س���تهد�فه للجميع مل يتخلف �أحد 

عن دوره �سعبًا وجي�سًا ومقاومة.
�إن درو�ش حرب متوز �أكرب من �أن نتحدث عنها 
بهذه �لعجال���ة ولكن �لأهم فيه���ا هو �لوحدة 
�لوطنية و�لولء للوطن و�ل�ستعد�د للت�سحية 
و�ل�س���هادة دفاعًا عنه ونح���ن كلبنانيني نعّتز 
باأن لبنان �سيفخر بنا وبالأدو�ر �لتي قمنا بها 
معًا وبارتقائنا فوق كل خالفاتنا وتفا�س���يلها 
�ل�سغرية مل�س���لحة �ل�س���مود بوجه �لعدو�ن 
و�لرت�ح���م فيما بيننا فكل �س���هيد ق�س���ى هو 
�س���هيد لبنان وكل حجٍر دّمر �س���نعيد �إعماره 
وكل ج�س���ر �نقطع ودّمر قام من جديد وليتنا 
نكون كذلك معًا يف �أيام �ل�سلم كما يف �أوقات 

�حلرب لأن تر�ب لبنان غاٍل علينا جميعًا.

مفتي �ش�ر 
القا�صــــي ال�صيــــخ حممــــد دايل بلطــــة مفتي 

�صور قال:
عّلمتن���ا كل �حل���روب م���ع �لعدو �ل�س���هيوين 
ب���اأن هذ� �لعدو ي�س���تهدف �لكل بال ��س���تثناء 
و�إن م�سروعه و�حد منذ قيام كيانه �لغا�سب 
فوق �ر�ش فل�سطني وهو �إركاع �أمتنا و�لق�ساء 
عل���ى روح �ملقاوم���ة فينا و�لنيل م���ن وحدتنا 
ومتا�س���كنا وت�س���امننا وتعاوننا ب�ستى �ل�سبل 
فالقذيفة �لت���ي يطلقها على �أر�س���نا وبيوتنا 
و�أطفالنا ون�سائنا و�سيوخنا ل تّفرق بني و�حد 

و�آخر فالكل عنده �س���و�ء، مل تختلف يف ذلك 
حرب متوز عن غزو لبنان عام 1982 ول عن 
كل �خلروب �لأخرى �لتي خا�سها �سد لبنان 
من���ذ جمزرة ح���ول ع���ام 1948 وحتى حرب 

متوز 2006.
ق���د علمتن���ا ح���رب مت���وز �أن وح���دة �جلي�ش 
و�ل�س���عب و�ملقاومة هي �لأ�س���ا�ش لتحقيق �أي 
�نت�سار و�أن هذ� �لعدو لن يتوقف عن عدو�نه 
لأنه قائٌم بالأ�سا�ش على روح �لعدو�ن و�لقتل 
و�لتدم���ري و�لتهج���ري ل يختل���ف يف ذلك �أي 
�س���فاح من قادتهم عن �لآخر و�أن هذ� �لعدو 
ل يفهم �إل بلغة �ل�س���الح �لذي يقارع �ل�سالح 
ول �سمود �أمامه �إل بالوحدة �لوطنية بني كل 
�للبنانيني و�ل�س���تعد�د للت�س���حية و�ل�سهادة 
كل  ب���ني  �لكام���ل  و�لتع���اون  �جلمي���ع  ل���دى 
موؤ�س�س���ات �ملجتمع �ملدنية منها و�لع�س���كرية 
يف �س���د ه���ذ� �لعدو�ن و��س���تيعاب �س���رباته 

بالتعاون �لكامل بيننا جميعًا.
�إن علين���ا �لي���وم �أن نك���ون قلبًا و�ح���دً� ويدً� 
و�حدة و�س���فًا و�ح���دً� يف مو�جهة �أي عدو�ٍن 
مرتقب ، ونحن ل ننتظ���ر من هذ� �لعدو �أن 
ينحو باجتاه �ل�س���الم لأن نظامه وم�س���روعه 
قائ���ٌم بالأ�س���ل عل���ى �لع���دو�ن و�غت�س���اب 
�لأر����ش �لعربية وهو �س���يذ�ل ب���اإذن �هلل كل 
م���ا حاول تك���ر�ر عدو�ن���ه لأن �س���عبنا �أقوى 
ووحدتنا �سارت �أ�س���د متا�سكًا وقدرتنا على 
�ل�س���مود �سارت �أ�س���لب فال�س���ربة �لتي ل 
تك�س���ر ظهرن���ا �س���تجعلنا �أكرث ق���وة وهم ل 
يق���ر�أون �لتاريخ ولو قر�أوه فه���م ل يفهمونه 
لأن �أحقاده���م �أعمت ب�س���ائرهم و�لن�س���ر 

للبنان �أبدً�.

مطر�ن �شيد� للروم �لكاث�ليك
للــــروم  ال�صابــــق  �صيــــدا  مطــــران  وقــــال 

الكاثوليك جورج كويرت:
�س���يد� ل تختلف عن �جلنوب ول عن بقعة يف 
لبن���ان يف مو�جهتها حل���رب متوز 2006 فقد 
جمعت �لكل �لوحدة �لوطني���ة و�لولء للبنان 
وروح �لتعاون و�لتكافل و�لت�س���امن و�مل�ساندة 
ملو�جه���ة �لع���دو�ن وحترك���ت كل موؤ�س�س���ات 
�ملجتمع �ملدين و�لقوى �حلية فيها لحت�س���ان 
�جلرح���ى و�ملهجري���ن و�لعائ���الت �لنازح���ة 

�إليها.
وميكنني �لق���ول �أن حرب متوز علمتنا �أهمية 

ه���ذ� �لت�س���امن �ل���ذي ظه���ر ب���ني �جلي����ش 
يف  و�ل�س���عب  و�ملقاوم���ة  �لبا�س���ل  �للبن���اين 
مو�جه���ة �لعدو�ن و�أن ما قدم من ت�س���حيات 
�س���يبقى خال���دً� لي����ش يف نفو�ش �أهل �س���يد� 
فح�س���ب بل يف نفو�ش كل �للبنانيني و�س���يبقى 
عالم���ة فارق���ة ودر�س���ًا تتعلم من���ه كل �لأمم 
�أنه �إذ� �أر�د �ل�س���عب يومًا �حلي���اة فال بد �أن 
ي�ستجيب �لقدر ويف �عتقادي �أن درو�ش حرب 
متوز قد �س���جلت با�سم لبنان باأحرف �لنمور 
يف كت���ب �لتاريخ �لذي يحاكم هذ� �لعدو على 

عدو�نه.

�ملدبر �لبطريركّي
املدبر البطريركي لطائفة الروم الكاثوليك 

االأب �صليم غزال قال:

تعلمن���ا م���ن حرب مت���وز ما ميكن �أن ي�س���كل 
ذخرية لالأجي���ال �لآتية م���ن �للبنانيني حول 
للوط���ن  و�ل���ولء  �لوطني���ة  �لوح���دة  �أهمي���ة 
و�لتعاون و�لت�س���امن و�لتكافل بني كافة �أبناء 
�ملجتم���ع �للبناين ب���كل �أطيافه وقت �ل�س���دة 
و�نفتاح �لكل على بع�سهم �لبع�ش ل�ستيعاب 

�سدمة �لعدو�ن و�لحتاد ملو�جهته.
ويف �عتقادي �أن حرب متوز �ستدَر�ش لالأجيال 
ت�س���حيات  ع���ن  م�س���رقة  ك�س���ورٍة  �ملقبل���ة 
�للبناني���ني بدمائهم و�أمو�لهم وموؤ�س�س���اتهم 
وبيوته���م ليبقو� �أعزًة كر�مًا فوق �أر�س���هم ل 
يجلوهم عنها غا�سب ول يذّلهم فوقها حمتّل 
وهي درو�ش ت�س���كل فخرً� له���م ولأبنائهم من 
بعدهم وكانت �س���يد� فيه���ا رمزً� للعطاء من 

�أجل �لوطن.

املطران جورج كويتر القاضي محمد دالي بلطة األسقف األسمر
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لقاءاتلقاءات

لـمع: "الغرفة" حممد  رئي�س  التاريخ" تلتقي  عرب  "�صيدا 
لنبقي م�شلحة لبنان ف�ق �جلميع لتك�ن 

هي �ملنطلق �لأ�شا�شي لت�حيد كافة �للبنانيني

ح��ر: �شمار �لرتك
هو من اأر�س اجلنوب، اأر�س االأبطال واملقاومة. بداأ حياته املهنية يف عمر مبكر، فخا�س جمال االإعالم يف الثالثة ع�صرة من عمره لينتقل فيما 
بعد اإىل جمال املال واالأعمال ليحقق ب�صمة را�صخة وعالمة بارزة يف جمال االقت�صاد. عاي�س كبار ال�صيا�صيني، ممن �صّطروا تاريخ لبنان اأمثال 
كل مـــن الرئي�صـــني عـــادل ع�صريان و�صائب �صالم، وهو حتـــى اللحظة ما يزال ين�صج اأهم العالقات مع العديـــد من ال�صيا�صيني املخ�صرمني من 
خـــالل كفاءتـــه العلميـــة وعالقاته الطيبة مع االآخرين. اإنه نائب رئي�س غرفة التجـــارة وال�صناعة ورجل االأعمال حممد ملع الذي ما اإن تلتقيه 
حتى ت�صعر باأنه االأخ وال�صديق، فاأنت اأمام رجل مميز بكل ما للكلمة من معنى، فهو بالرغم من مهارته يف جمال االقت�صاد واالأعمال اإال اأنه ما 
يـــزال يتمتـــع باالأخـــالق واملبادئ املرتّفعة عن اأية م�صالح �صخ�صيـــة. يوؤمن بـ لبنان، وياأمل باأن تتكاتف جميع اجلهود لدعم هذا البلد ون�صرته، 
كمـــا يتمنـــى بـــاأن ت�صـــكل احلكومة العتيدة بالتعاون مـــع جمل�س النواب املنتخب نواة للم�صـــي قدماً يف نه�صة هذا البلـــد. "�صيدا عرب التاريخ"، 

التقته يف مكتبه، فكان حواراً �صريحاً تذّكر خالله البدايات واأبدى راأيه بالعديد من الق�صايا متحدثاً بكل اإ�صهاب وحمبة فكان االآتي:

بطاقة ه�ية
ملع؟ حممد  هو  • من 

"�أنا من مو�ليد جرجوع، قرية يف لبنان �جلنوبي 
تق���ع بني جزي���ن و�لنبطية، لكن �أور�ق نفو�س���ي يف 

بريوت، رقم �سجلي 39- ر�أ�ش بريوت. 
تزوجت يف عمر �لثامنة ع�س���رة، وق���د رزقت باأول 
ولد و�أنا يف �لتا�س���عة ع�سرة من عمري، و�حلمدهلل 

�ليوم لدّي 4 �سبيان وبنت.
يف �لبد�ي���ة، ب���د�أت �لعم���ل يف جمال �ل�س���حافة، 
وكن���ت يومها يف �لثالثة ع�س���رة من عم���ري، كنت 
�أدر�ش و�أعمل يف نف�ش �لوقت، بعدها �سرت �أدر�ش 

يف �لليل و�أعمل يف �لنهار.
وق���د ��س���تمريت يف جمال �ل�س���حافة من���ذ �لعام 
1959، لكنن���ي قبل ذلك �أي م���ا بني �لعام 1957-
1958 كنت �أكتب يف جريدة "بريوت �مل�ساء": بريد 

�لقارئ.
ويف �لعام 1958 �س���درت جريدة "�سوت �لعروبة" 
حينه���ا كان���ت �أح���د�ث لبنان ق���د ب���د�أت يف �لعام 
1975، فب���د�أت �لعمل فيها، ث���م �لتحقت بجريدة 
"�حلياة" مع �ملرحوم حممد علي �لرز �لذي كان 
�س���ديقًا للمرحوم كامل مروة. بعدها تابعت �لعمل 
يف جري���دة "�حلي���اة" و�لتحق���ت �أي�س���َا بجري���دة 

"�لربوفات". بت�سحيح  فبد�أت  "�لكفاح"، 

باخت�س���ار و�س���لت �إىل مرحل���ة �أنني كن���ت �أعمل 
يف 8 موؤ�س�س���ات يومي���ًا، فكنت �أعط���ي "�ملحرر" و 
l'orient le jour، و3 وكالت �إ�س���افة �إىل جريدة 

"�لكفاح". "�حلياة" وجريدة 

�خلط�ة �لأوىل
االقت�صـــاد  عـــامل  اإىل  دخلـــت  كيـــف   •

واالأعمال؟
�أبو  �آل  �لعام 1969، تعرفت على �ساب من  "خالل 
جودة يعم���ل يف �لتاأمني، وكنت من���ذ �لبد�يات لدي 
ميول للتجارة، لأنن���ي �أحب �لعمل �لتجاري ل �لعمل 
�لوظيفي، علمًا باأن �ل�س���حافة مل تكن بالن�س���بة يل 

ومع الرئيس صائب سالممحمد ملع واألب الروحي الرئيس عسيران

مل يعد باستطاعتنا أن 
نركز االقتصاد داخل 

بريوت بل علينا أن 
نتجه إىل املناطق

عماًل وظيفيًا، و�إل كنت �ليوم موظفًا يف بلدية بريوت 
لأنن���ي عام 1959 وقبل دخويل �إىل "�حلياة" ذهبت 
مع �أ�سدقاء �إىل �ملحافظ نقول رزق �هلل على �أ�سا�ش 
�أنني توظفت يف �لبلدية، ول �سيما �أنه مل يكن هناك 
من مبار�ة كما يح�سل �ليوم، لكنني عدت ورف�ست 

�لوظيفة و�لتحقت بجريدة "�حلياة".

وهكذ� يف �لعام 1970 �أ�ّس�سنا �سركة للتاأمني، ومن 
خالل عالقاتي يف جمال �ل�س���حافة ��ستطعت �أن 
�أحظ���ى مبجموعة كبرية م���ن �لزبائن �س���و�ء من 
�ملوؤ�س�سات، �سندوق �ل�سمان، وز�رة �لدفاع، وز�رة 
�لد�خلية ويومها كان �لرئي�ش �سائب �سالم وزيرً� 
للد�خلية فا�س���تطعت من خالله �أي�س���ًا �أن �أحظى 
�أي�س���ًا بكاف���ة �ملوؤ�س�س���ات �لتي هي حتت �إ�س���ر�فه 
كجمعية �ملقا�س���د وغريها. ب�س���ر�حة كانت لدي 

�أكرب جمموعة من �ملوؤمنني.
وكما تعلمني مبا �أن كل م�س���روع يحتاج لر�أ�س���مال 
لذلك ق�س���دت يومه���ا علي �جلم���ال وطلبت منه 
�أن يكفلني يف �مل�س���رف �لباك�ستاين �لذي كان هو 
ع�سوً� يف جمل�ش �إد�رته، فقال يل يومها �ساأر�سلك 

�إىل �ملدير و��سمه �سارل دبا�ش، وعلى كفالتي.
وهكذ� ذهبت �إىل �س���ارل دبا����ش و�أخذت �لقر�ش 
)�خلم�س���ة �آلف لرية( وكنت �أ�سّدد كل �سهر مبلغ 
200 ل���رية لبناني���ة، فا�س���تطعنا �أن نو�ّس���ع عملنا 
يف �س���ركة �لتاأم���ني �أك���رث، و��س���تمريت �إىل �لعام 
1975 عل���ى ه���ذ� �لنح���و �أي يف عمل���ي �لإعالمي 
ويف �سركة �لتاأمني خ�سو�سًا و�أن �ل�سحافة كانت 
توؤم���ن يل �لعالق���ات �س���و�ء م���ع �سيا�س���يني �أو مع 

�قت�ساديني...
وخ����الل �لع����ام 1975 توقف����ت جري����دة "�حلياة" 
ب�سبب �لأحد�ث، و�لتقيت خاللها بع�ش �لأ�سدقاء 

�لذي����ن يعملون يف جم����ال �لعقار�ت فعملنا �س����ويًا 
لغاية �لعام 1980 حيث ��سرتينا عقارً� يف منطقة 

مار �ليا�ش و�أن�ساأنا بناية.
وهكذ� ت�س����تطيعني �لقول �أنن����ي �نتقلت �إىل �لعمل 
�لعقاري لغاي����ة �ليوم، وحالي����ًا �أولدي يكملون ما 

بد�أته".

�للقاء �لأول مع �لق�شار
• كيـــف التقيـــت برئي�ـــس غرفـــة التجـــارة 

وال�صناعة عدنان ق�صار للمرة االأوىل؟
- " تعرف���ت عل���ى �لرئي����ش عدنا ق�س���ار يف �لعام 
1967، يومها كان �أمينًا عامًا جلمعية جتار بريوت 
ون�س���اأت �سد�قة كبرية بيننا. يف �لعام 1970 رغب 
باأن يرت�س���ح لرئا�س���ة "�لغرفة"، فكنت �إىل جانبه 
وحينه���ا كان هناك لئحتني: لئحة �لتجار ولئحة 
�ل�س���ناعيني، ويومها �أتى �لتجار م���ن منطلق قوة 
�أكرب ب�س���بب �ملر�س���وم رقم 1943 �ل���ذي ز�دو� من 
خالله �ل�س���ر�ئب و�عتربوه يومها مر�س���وم �ليا�ش 
�س���ابا، فاأ�س���رب �لتج���ار و�أقفل���ت ب���ريوت، فاأخذ 
�لتجار �س���عبية، علمًا �أن �لتاجر قّلما ياأخذ �سعبية. 
يومه���ا تر�ّس���ح �لرئي����ش عدن���ان بالئح���ة �لتج���ار 
ومع���ه فكت���ور ق�س���ري فو�كبته بتلك �لف���رتة وكنت 
�مل�س���وؤول عن حملته �لإعالمية، وف���ازت �لالئحة، 

عندها طل���ب مني �لرئي����ش عدن���ان �أن �أكون معه 
يف "�لغرفة" كم�ست�س���ار و��س���تمريت للعام 1992، 
وذل���ك من خالل �س���د�قتي معه. ومب���ا �أن �أعماله 
كث���رية يف �خل���ارج، فكنت �أتابع �أعم���ال "�لغرفة" 

على م�سوؤوليتي.
خ���الل �لع���ام 1992، ول���دى ت���ويّل �لرئي����ش رفي���ق 

�حلريري رحمه �هلل من�سب �لوز�رة، �أردت �أن �أكون 
ع�سو جمل�ش �إد�رة يف "�لغرفة" فخ�سُت �لإنتخابات 
وفزت مبن�س���ب ع�س���و جمل����ش �لإد�رة و��س���تمريت 
لغاية �لعام 1996 حيث �أ�س���بحت نائب رئي�ش غرفة 
�لتجارة وكان ما يز�ل �لرئي�ش عدنان رئي�س���ًا للغرفة 
فبقي���ت مع���ه لغاي���ة �ل���� 2006، �إىل �أن �أت���ى �ملجل�ش 
�جلدي���د �لذي كان له �لدور �لكبري يف �إي�س���ال ثلثّي 
�لعنا�س���ر �لقدمي���ة، وبقي���ت نائبًا للرئي����ش ول زلت 
حتى �للحظة. �لآن هناك �نتخابات يف �آخر �ل�س���نة، 

ونحن بالنتظار ونر�سى بكل ما يختاره �هلل".

�لأ�شدقاء �ملقرب�ن
– ال�صيا�صيني  االأ�صدقاء  اأكرث  هم  • من 

املقربني اإليك؟
�أحظى بعالقات جيدة مع كافة  �أنني  " �حلمدهلل 
�مل�س���وؤولني خ�سو�س���ًا و�أنني مل �أنتمي لتيار معنّي. 
و�ل�س���ديق �لأك���رب �ل���ذي �أعت���ربه �لأب و�لأخ ه���و 
�لرئي����ش عادل ع�س���ري�ن رحمه �هلل �لذي م�س���يت 
على خطه ونهجه منذ �حلادية ع�س���رة من عمري 
لأن���ه رج���ل يتمّت���ع بتفكري عمي���ق ولآخر ي���وم من 
عمره، بقي فكره هو نف�س���ه، وقد ر�فقته يف �لعديد 
م���ن �جلولت �إىل �خلارج. كذلك �ملرحوم �لرئي�ش 
�سائب �سالم، و�أنا لغاية �للحظة على عالقة جيدة 
م���ع �أولده متام وعمر وفي�س���ل رحمه �هلل. كنت 

ملع يتوسط كل من عدنان القصار وغازي قريطمملع والصديق الرئيس نبيه بري
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لقاءاتلقاءات

ملع مصافحًا النائب سعد الحريريالرئيس ميشال سليمان وملع خالل لقائه الوزير وليد جنبالط مصافحًاابتسامات وضحكات مع الرئيس الحريري

نتمنى من احلكومة 
العتيدة بلورة 
اخلطة اإلمنائية

هناك شركات أكدت 
وجود البرتول فلنكمل 

التنقيب ولنسدد 
الديون املتوجبة علينا

سيشهد لبنان صيفًا 
مميزًا سواء باالنتعاش 
االقتصادي أو باألعداد 

اليت ستزور لبنان

�أعت���رب نف�س���ي و�حدً� منه���م وم���ن كان يفقدين 
يلقاين لدى �آل �سالم.

وحاليًا، طبعًا هن���اك دولة �لرئي�ش نبيه بري �لذي 
له �لف�سل �لأكرب يف بقائي يف "�لغرفة" لغاية �ليوم 
و�أنا على تن�سيق د�ئم معه. كذلك كنت على عالقة 

جيدة مع �لرئي�ش رفيق �حلريري رحمه �هلل.

جتربتك و�لق�شار
• كيـــف تقّيـــم لنـــا جتربتك مـــع الرئي�س 

عدنا الق�صار؟
"�جلامعة"  �لق�س���ار مبثاب���ة  عدنان  �أعت���رب  "�أن���ا 
ول �س���يما من خ���الل �لعالقات �لتي ميلكه���ا. و�أنت 
تعرف���ني قيمته لدى �س���فرك مع���ه �إىل �خلارج، فهو 
يتمت���ع بعالق���ات غربي���ة، فلي�ش هناك من م�س���وؤول 
�أجنبي �أو عربي �إل ويعرفه. و�أذكر مرة �أننا كنا نزور 
�لرئي�ش بري فبادر �لق�سار بقوله: "كنت يف منطقة 
تبعد عن �أو�س���رت�ليا �ست �س���اعات بالطائرة، وكنت 
�أجل�ش يف �أحد �ملقاهي، فاأتى �أحدهم و�س���األني �أنت 
من �أي بلد؟ فقلت له )�لرئي�ش بري( �أنا من لبنان، 

فقال يل يعني �أنك من بلد عدنان �لق�سار".
ول ن�ستطيع �أن نن�سى �أنه حظّي باأكرب مركز �قت�سادي 
عاملي: من�س���ب رئي�ش غرفة �لتج���ارة �لدولية وهذه 
ه���ي �ملرة �لأوىل �لت���ي يتوىل بها �إن�س���ان عربي هذ� 
�ملرك���ز، ورغم �س���نه فهو ما يز�ل يتمت���ع بديناميكية 

وفكر ل مثيل لهما، "�هلل يطول بعمره".

�لهجرة
بالهجرة؟ يوماً  فكرت  • هل 

�أخ���ذو�  �أولدي  �أن  �إل  بالهج���رة،  يوم���ًا  �أفك���ر  "مل 
جن�س���يات �أخ���رى. وخ���الل �لع���ام 1989 غادرنا �إىل 
�أ�س���بوع،  �أ�س���ا�ش  "باري����ش" ب�س���بب �لأح���د�ث على 
فامتدت �مل�س���األة �إىل �ستة �أ�س���هر. وكنا نتنقل ما بني 
�أمريكا حيث يتابع �أولدي �لدر��سة ونعود �إىل فرن�سا، 
وق���د طل���ب �إبن���ي ف���ادي يومه���ا �أن ياأخذ �جلن�س���ية 
�لكندي���ة، وبالرغ���م من �أنن���ي كنت �أذه���ب معه �إىل 
�ل�س���فارة �إل �أنن���ي مل �أفك���ر يومًا بذلك، رمبا �أ�س���عر 
�لي���وم بالندم ل لأنني �أحمل �جلن�س���ية �للبنانية فاأنا 
�أعت���ز بها وفخ���ور باأنن���ي لبناين، ولك���ن رمبا يف ظل 
هذه �لظروف �لتي نعي�سها، لو �أخذت �جلن�سية كانت 

�مل�ساألة �ستكون �أف�سل".

�ل��شع �لقت�شادي �للبناين
يف  االقت�صـــادي  الو�صـــع  تقّيـــم  كيـــف   •

لبنان؟

"يف ظل �لظروف �لتي مّر بها لبنان، لو �أي بلد �آخر 
عان���ى ما عانيناه لكان �قت�س���اده �ليوم على �س���فري 
�لنهيار �أو كان �نته���ى متامًا. �إل �أن مرونة �للبناين 
و�س���ربه و�إميانه ببلده ومب�س���تقبل بلده ��س���تطاع �أن 
يدعم �قت�س���اده وي�س���ري به قدمًا، طبعًا �لقت�س���اد 
لي�ش يف و�س���ع م���ن �لبحبوحة كما لي����ش هناك تلك 
�حلركة �لنا�سطة حاليًا، وذلك يعود لعدم �ل�ستقر�ر 
و�لأمن، ولكن مع دور�ن �لعجلة �ل�سيا�سية من جديد 
و�نتخ���اب رئي�ش �ملجل�ش �لنيابي وت�س���كيل �حلكومة 
ن�ستطيع �أن نقول باأن لبنان �سي�سهد باإذن �هلل �سيفًا 
مل ير�ه منذ زمن بعيد �س���و�ء بالنتعا�ش �لقت�سادي 

�أو بالأعد�د �لهائلة �لتي �ستزور لبنان".

�لتده�ر �لعاملي �حلا�شل؟!
• مـــاذا عـــن التدهـــور احلا�صـــل يف عـــامل 
املـــال واالأعمـــال وهـــل مـــن خـــوف اأن يتاأثر 

به لبنان؟
"ل �سك باأن لبنان جزء من حميطه وبالتايل هو 
ج���زء من هذ� �لع���امل، �إل �أن تاأّث���ره �أقل من غريه 
فقطاع���ه �مل�س���ريف جتاوز ه���ذه �لأزم���ة منذ مدة 
لأننا ل�س���نا مغامري���ن، فامل�س���رف �ملركزي يتمتع 
باإد�رة حكيمة، وتعاونه مع جمعية �مل�سارف جنب 
�لب���الد �أزمات عديدة. لكننا طبعًا نتاأثر ب�س���كل �أو 
باآخ���ر، ف���اإذ� كان ياأتينا مليار م���ن �خلليج مل يعد 
ياأتين���ا منهم ول���و 100 �أل���ف، لأن رج���ال �لأعمال 

�خلليجيني هم �لذين تاأثرو� خ�سو�سًا و�أنهم كانو� 
يتجهون نحو �لأ�سهم و�لبور�سة و�مل�ساربات".

�ل�شتثمار�ت
امل�صتقر  ال�صيا�صي  الو�صع  اأن  • هل تعترب 
ممكـــن اأن يجلـــب املزيـــد مـــن اال�صتثمارات 

اإىل لبنان؟
"طبعًا، ول �سيما �أن �أحدً� مل يتخلى عن لبنان فال 
�أ�س���دقاءه �لعرب �أو �لأجانب تخل���و� عنه. ومبجرد 
ت�سكيل �حلكومة �جلديدة، ويف ظل �أجو�ء �لتهدئة، 
ن�ستطيع �أن ن�سعر باأن هذه �مل�ساحلة هي �مل�ساحلة 
�لنهائية. لتكون م�س���لحة لبنان فوق �جلميع وتكون 
هي �ملنطلق لتوحيد كافة �للبنانيني وحينها �سن�سهد 

��ستثمار�ت مل نر مثيلها من قبل".

خطة �قت�شادية
العتيدة؟ احلكومة  تطالب  • مباذا 

�أن تبد�أ �حلكومة بو�س���ع خطة �قت�سادية  "يجب 
يت�س���ارك فيها كل من �لقطاع���ني �لعام و�خلا�ش، 

وه���ذه �مل�س���األة كان���ت ق���د بد�أتها �حلكوم���ة. كما 
مل يع���د با�س���تطاعتنا �أن نرك���ز �لقت�س���اد د�خل 
بريوت بل علينا �أن نتجه �إىل �ملناطق. حاليًا هناك 
خطة �إمنائية، وهي لي�ست �إل �لبد�ية، فلتاأتي هذه 
�حلكومة وتبلورها كذلك، هناك �س���ركات �أتت يف 
�ل�س���ابق ونقب���ت عن "�لب���رتول" و�أك���دت وجوده، 
فليكملو� هذه �خلطة، وهكذ� يتمكنون من ت�س���ديد 
كام���ل �لدي���ون �ملتوجبة علين���ا. فاإن قمن���ا بهاتني 

�خلطوتني �لباقي كله ي�سبح تفا�سيل".

عالقة �لتجار بال�شناعيني

• كيف ترى العالقة اليوم ما بني التجارة 
وال�صناعة وكيفية تطوير القطاعني؟

" مل تعد �لعالقة �ليوم ت�س����كل عالقة تناحر، 
ومعظ����م �ل�س����ناعيني �لي����وم هم م����ن �لتجار، 
ينتج����ون وم����ن ث����م يبيع����ون �لإنت����اج، كم����ا �أن 
�لهم����وم �مل�س����رتكة جتمعه����م فهناك م�س����اكل 
�ل�س����مان، �لكهرباء، �لغالء... �مل�س����كلة كانت 
ترتكز يف  �ل�س����ابق على �لر�سوم �جلمركية �أما 

�ليوم فامل�ساألة ت�ساءلت".

ع�دة بلد �لأمان
لبناين يف  تتمنى كمواطن  • ختاماً، ماذا 

هذا البلد؟

"�أمتنى عودة بلدي �إىل �س���ابق عهده، بلد �لأمان 
و�ل�ستقر�ر، ليعودو� ويقولو� من جديد:

بلبنان". عنزة  مرقد  �إلو  مني  " نيال 
وهذ�  لي�ش بالأمر �ل�س����عب �إن تكاتفنا كلبنانيني 
وكن����ا قلبًا و�حدً� ويدً� و�حدة. ف����اإن مل نتعاون مع 
بع�س����نا �لبع�ش فالغريب لن يعيننا و�إن مل ندرك 

م�سلحة بلدنا ل �أحد �سينوب عنا بذلك.
كنا �س����حية "لعبة �لأمم" لكن �مل�سوؤولية تقع على 
عاتقن����ا، لأننا كنا �لأدو�ت �ملنف����ذة، لذلك �أمتنى 
م����ن كل قلب����ي �أن يع����ود لبن����ان – لبن����ان، بكل ما 

للكلمة من معنى".
وختامًا، ل ي�س����عنا �س����وى �أن نفتخر برجال �أمثال 
�لأ�س����تاذ حممد ملع ملا يعك�سونه من وجه ح�ساري 
وم�س����رق يف لبنان و�لعامل، يوؤكدون من خالله �أن 
�للبناين مهما تلقى من �س����دمات فهو با�س����تمر�ر 
ينه�����ش من جديد دون �أن يلتف����ت �إىل �لور�ء لأنه 
ب����كل ب�س����اطة �إن�س����ان معط����اء بال ح����دود ومبدع 

وخاّلق. 
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جمعياتجمعيات

اخلليل؟ مي  ال�صيدة  هي  • من 
�لبطاقة �ل�سخ�سية هي باخت�سار �أنني متزوجة 
من رج����ل �لأعم����ال يف نيجرييا في�س����ل �خلليل 
و�أم لأربع����ة �أولد : �س����ابان هما ن�س����ال و�س����ري 
و�سبيتان هما زينة ولنا ويف �جلانب �لآخر كنت 
قد �أم�سيت عدة �سنو�ت يف �أفريقيا )نيجرييا( 
وقمت بدور نا�سط �جتماعيًا بني �سيد�ت �جلالية 
�للبناني����ة ومنذ عودتي �ىل بريوت و��س����تقر�ري 

هنا بد�أت �أكرث �أجته نحو مز�ولة ريا�س����ة �مل�سي 
و�مل�س����اركة يف مار�ثونات عاملية ب�سحبة زوجي 
وعدد من �لأ�سدقاء و�ل�س����ديقات وقد طرحت 
على نف�س����ي يومًا فكرة �أن يكون يف لبنان �س����باق 
مار�ثون دويل مث����ل بع�ش �لدول �لعاملية وعملت 
عل����ى حتوي����ل ه����ذه �لفك����رة �حلل����م �ىل حقيقة 
و�أن�س����اأت جمعية بريوت مار�ثون يف �لعام 2002 

وكانت بد�ية �مل�سو�ر.

• مـــن �صاعـــدك على تنفيـــذ فكرة بريوت 
عليهـــا  ارتكـــزت  التـــي  واالأ�ص�ـــس  ماراثـــون 

واالأهداف التي تطلعت لتحقيقها؟
طبع���ًا �أي خطوة نود �لقيام بها ل بد �أن تتو�فر لها 
عدة عنا�س���ر ومقومات و�حلقيقة �أن من �ساعدين 
ب�س���كل �أ�سا�س���ي يف حتقيق هذه �خلطوة هو زوجي 
في�س���ل �خللي���ل �ل���ذي وقف مع���ي وم���ا ز�ل حتى 
�للحظ���ة �إميان���ًا منه باأن �ل���ذي �أقوم ب���ه هو عمل 

وطني وخطوة لها مدلولتها �لإن�س���انية �لتي 
تع���رب ع���ن �إر�دة وحيوي���ة �ل�س���عب �للبناين 
كذلك ل بد �إّل �أن �أذكر كثري من �لأ�س���دقاء 
و�ل�سخ�سيات �لكرمية ومن بني هوؤلء مدير 
عام وز�رة �ل�س���باب و�لريا�سة �لأ�ستاذ زيد 
خيامي �لذي كانت له �أياد بي�س���اء ومو�قف 

دعم حتى يومنا هذ�.

• ما هي اأبرز الن�صاطات التي قمتم 
بهـــا يف جمعية بريوت ماراثون واىل 

ماذا تطمحون اأكرث؟
من���ذ �لع���ام 2003 ولتاريخ���ه ف���اإن �أي ق���ر�ءة 
�لكب���ري  �لك���م  يظه���ر  �لن�س���اطات  لأجان���دة 
و�لنوعي من �لن�س���اطات �لت���ي تنظمها جمعية 
ب���ريوت مار�ثون ويف مقدمه���ا مار�ثون بريوت 
�ل���دويل �لذي بات ��س���مه �س���باق بل���وم بريوت 
مار�ث���ون بف�س���ل عقد �لرعاية م���ع بنك لبنان 
و�ملهج���ر ونحن باملنا�س���بة جددنا ه���ذ� �لعقد 
من���ذ فرتة ق�س���رية ملدة 3 �س���نو�ت جديدة يف 
�سر�كة مثالية نحو �أهد�ف م�سرتكة يف �أ�سا�سها 
تعزيز �سورة �حلدث �لريا�س���ي ومكانة لبنان 

وعا�سمته بريوت بني عو��سم �لعامل.
وطبع���ًا �ىل جانب �ملار�ثون �لأ�س���يل هناك 
عدة ن�س���اطات قام���ت به���ا �جلمعية بحيث 
نظم���ت �س���باقات يف �ملناط���ق �للبناني���ة ما 
بني طر�بل�ش يف �ل�س���مال و�سور يف �جلنوب 
وزحلة يف �لبقاع ناهيك عن ن�ساطات �أخرى 
ودعم لوج�س���تي ل�سباقات ور�ءها موؤ�س�سات 

تربوية وجمعيات و�أندية خمتلفة.
�أّما ع����ن �لطموحات فهي عدي����دة وتكفي 
�لإ�س����ارة هن����ا �ىل �أن لدين����ا روؤي����ا حت����ى 
�لع����ام 2020 وهي تت�س����من تعزيز �س����باق 
بل����وم ب����ريوت مار�ث����ون من نو�حي����ه كافة 
وجلعله �أكرث مطابقة للمو��سفات �لدولية 
ولي�س����بح �أحد �أب����رز �ملار�ثون����ات �لعاملية 
كذلك تعمي����م هذه �لتجرب����ة يف حميطنا 
�ت�س����الت  هن����اك  �أن  و�لدلي����ل  �لعرب����ي 
ج����رت و�ت�س����الت حالي����ة م����ع ع����دد من 
�لدول �لعربية من �أجل �مل�ساركة و�لتعاون 
يف تنظي����م مار�ثون����ات م�س����ابهة ملار�ثون 
بريوت �ل����دويل. كذلك طموحاتنا �ملتابعة 
يف م�سروع " �أبطال �ملار�ثون" وهو عبارة 
عن �إعد�د وحت�سري عد�ئني وعد�ء�ت من 
لبنان لي�س����بحو� �أكرث قدرة على �ملناف�سة 

يف �ملار�ثونات �لعاملية.

• كونك تعملني يف املجال الريا�صي 
هـــل ت�صجعـــني املـــراأة علـــى ممار�صـــة 
الريا�صـــة؟ وهـــل تخ�ص�صـــني وقتـــاً 

ملمار�صتها؟ 
طبع���ًا �إين �أدعو كل �للبنانيني ن�س���اء ورجال 
وم���ن خمتل���ف �لأعم���ار م���ن �أج���ل مز�ول���ة 
�لريا�س���ة وخ�سو�سًا ريا�س���ة �لرك�ش لأنها 
�ملدخل ل�سحة وعافية وبالن�سبة للمر�أة فاإنها 
ت�س���اعدها للمحافظة على �س���بابها وجمالها 
وحتى �أنوثتها لأن �لريا�س���ة كاأ�سلوب وثقافة 

توفر كل هذه �لنو�حي و�ملظاهر �ليجابية.
وعندم���ا �أق���ول عن ت�س���جيع �ملر�أة ملمار�س���ة 
�لريا�س���ة فاإن���ه بالتاأكي���د و�ج���ب �أن �أك���ون 
�لقدوة وعليه فاأنني �أو�ظب وب�س���ورة معينة 
خ�سو�س���ًا بعد �حل���ادث �لذي تعر�س���ت له 
و�لذي �أفقدين بع�سًا من قوتي وقدرتي لكنني 

�أبقى �لريا�سية بامتياز �سلوكًا وروحًا.

الريا�صية  املـــراأة  راأيك بواقع  • مـــا 
اإجنازاتهـــا  عـــن  را�صيـــة  اأنـــت  وهـــل 
وقـــرار بع�صهـــن بخو�ـــس التجربـــة 

ال�صيا�صية؟
دون  �لريا�س����ية  �مل����ر�أة  و�ق����ع  لالأ�س����ف 
�لطموح����ات لي�����ش فق����ط يف لبن����ان و�إمنا 
يف غالبي����ة �ل����دول �لعربية وبع�����ش �لدول 
�لآ�س����يوية وذلك بفعل �لظروف �ل�س����عبة 
و�لتحدي����ات �ملالي����ة و�لع����اد�ت و�لتقاليد 
لك����ن بالرغ����م م����ن كل ذلك فق����د خطت 
خط����و�ت  لبن����ان  يف  وخ�سو�س����ًا  �مل����ر�أة 
متقدمة يف �ملجال �لريا�س����ي حيث هناك 
رئي�س����ات و�أمينات �سر لحتاد�ت ريا�سية 
ومدربات وحكمات وبتنا جند �س����يد�ت يف 
موقع �لقر�ر �لإد�ري و�لتنظيمي �إ�س����افة 
كريا�س����يات بط����الت يف �أك����رث م����ن لعبة 
ولنجمات م�سهور�ت يف ميادين خارجية.

التان  والعـــربة  هـــي احلكمـــة  • مـــا 
 7 بعـــد  اخلليـــل  مـــي  امتلكتهمـــا 

�صنوات من الن�صاطات الريا�صية؟
كل ي���وم من عمرن���ا فيه كلمة وع���ربة طاملا 
نعمل ونبادر وطاملا �أمامنا �أهد�ف وتطلعات 
ن�س���عى ون�س���بو �ليه���ا لكن �حلكم���ة �لأبرز 
بالن�س���بة يل ه���ي �أن نتعل���م م���ن �أخطائن���ا 
و�أخط���اء �لآخري���ن �إذ� �أمك���ن و�أن نتج���اوز 
�ل�س���يئة باحل�س���نى. �أّما �لعربة فهي �أن من 

جمعية حتت ال�صوء
رئي�شة جمعية بريوت مار�ت�ن مي �خلليل لـ "�شيد�"

ن�شعى لتعزيز �شباق 
مار�ت�ن بريوت جلعله 

�أكرث مطابقة للم���شفات 
�لدولية لي�شبح من �أبرز 

�ملار�ت�نات �لعاملية
كثـــرية هـــي النمـــاذج الن�صائيـــة يف لبنان وامللفت اأن املـــراأة اللبنانية لي�صت موجودة ح�صراً يف جمال اأو قطاع معـــني واإمنا يف اأكرث تلك املجاالت وهو 

وجود يعرتف اجلميع باأنه فاعل وموؤثر اإن على �صعيد املحاربة اأو القرار واملبادرة الفردية اخلالقة.
ويف هذا االإطار تربز �صيدة هي من �صمن هذا النموذج عن املراأة اللبنانية ونعني بها ال�صيدة مي في�صل اخلليل رئي�صة جمعية بريوت ماراثون هذه 
املوؤ�ص�صـــة التـــي تهتـــم بتنظيم �صباقات يف الرك�س واأبرزها �صباق ماراثون بريوت الدويل الذي يعترب اليوم لي�س فقط من اأهم االأحداث الريا�صية 

يف لبنان واإمنا اأي�صاً يف منطقة ال�صرق االأو�صط.
ال�صيدة مي اخلليل ومن خالل هذه التجربة الريا�صية ذات االأبعاد واالأهداف الوطنية باتت اليوم داخل دائرة ال�صوء واالهتمام االإعالمي املحلي 
والعربي والدويل وي�صجل لها اأنها و�صفت وطنها لبنان اأكرث على اخلارطة الدولية من خالل هذا احلدث املاراثوين الذي يجمع ع�صرات االآالف 

من اللبنانيني والعرب واالأجانب يف يوم م�صهود وقد حتول اىل حمطة �صنوية متثل اإطاللة ح�صارية على العامل.
ويف حـــوار خا�ـــس اأجرينـــاه مـــع ال�صيدة مي اخلليل حتدثت ب�صراحـــة وبلغة واثقة وك�صفت عن هـــذا املخزون الكبري من حمبتهـــا للبنان واالإن�صان 

واآفاق اآرائها وتطلعاتها نحو العديد من املوا�صيع والق�صايا العامة وذلك عرب االأ�صئلة واالأجوبة التالية:

22 �صيدا�صيدا 23



يعم���ل عليه �أن يخل�ش يف عمل���ه كي يحقق �أهد�فه 
و�أن يتجرد بذ�ته من �أجل �مل�سلحة �لعامة.

الريا�صة؟ غري  هواياتك  هي  • ما 
  �أعترب �لريا�س���ة هي �لأ�سا�ش ومن يز�ولها �أو يعمل يف 
رحابها ل يحتاج �ىل هو�يات �أخرى وتكفي �لدللة هنا 
�أنني �أعمل يف جمعية بريوت مار�ثون على مد�ر �ل�ساعة 
تقريب���ًا خ�سو�س���ًا عندم���ا تك���ون هناك ��س���تحقاقات 
و�همة و�أننا من �لقائالت ليت �ليوم �أكرث من 24 �ساعة 

كي ن�ستفيد �أكرث من عملنا وجهدنا.

تقراأين؟    • ملن 
 ع����ادة �أق����ر�أ ب�س����كل متن����وع وخ�سو�س����ًا �لكتب 
�لجتماعية و�لتاريخية �لتي تتحدث عن حقبات 
لرجالت �أو قياد�ت تركت �أثرً� بني �سعوبها لكني 
يف �ل�س����نو�ت �لأخ����رية ومع �هتمامي مبو�س����وع 
�لد�رة �لريا�سية جلمعية بريوت مار�ثون بد�أت 
�أركز يف �لقر�ءة على �لكتب �ملتعلقة بعلم �لإد�رة 
وكيفية تطبيق مبادئ �لقي����ادة �لإد�رية وما هي 
�لأ�س�ش �لتي يجب �أن تلتزم �ملوؤ�س�سات كي يرتقي 

�أد�ئها وميكن حتقيق �لأهد�ف �ملن�سودة.

ت�صتهويك؟ التي  املو�صيقى  هي  • ما 
�ملو�س���يقى باأنو�عها �ملختلفة هي لغ���ة عاملية للتخاطب 
و�لتو��س���ل بني �ل�سعوب وبني �حل�سار�ت و�إين �أتذوقها 
عل���ى �خت���الف �أنغامه���ا لك���ن �لغال���ب هي �ملو�س���يقى 
�لكال�س���يكية �لت���ي ت�س���اعد على �س���فاء �لذه���ن ودقة 
�لرتكيز و�ل�س���رتخاء مع �لتاأكيد على �أهمية �ملدر�س���ة 
�لرحبانية ومو�سيقاها �ملاأخوذة من تر�ثنا وح�سارتنا.

هـــل  اجلنـــوب  عا�صمـــة  �صيـــدا  اأخـــرياً   •
�صتكـــون يومـــاً �صمـــن اهتمامـــات جمعيـــة 

بـــريوت ماراثون الإقامة �صباق يف �صوارعها 
والآهاليها الناب�صني باحلياة واالإرادة؟

�س����يد� كمثل كل �ملدن �للبناني����ة عزيزة وغالية 
عل����ى قلوبنا يف جمعية بريوت مار�ثون ول �أخفي 
�س����رً� �لقول �أنه منذ عدة �س����نو�ت طرحت فكرة 
�إقامة �سباق مار�ثوين لكن ظروف ق�سرية حالت 
�آن����ذ�ك دون قيامه و�أوىل �لأ�س����باب �لعتبار�ت 
�لأمني����ة يف �جلنوب كذل����ك طرحت فكرة �إقامة 
�سباق مار�ثون ما بني �سيد� وبريوت وقد عقدت 
ع����دة �جتماع����ات حول ه����ذ� �لأمر م����ع �لوزيرة 

بهي����ة �حلريري عل����ى �أن يك����ون �ل�س����باق �إحياء 
لذكرى �لرئي�ش �ل�س����هيد رفي����ق �حلريري حيث 
كان �ل�س����عار لل�س����باق هو: من �سيد� �لولدة �ىل 
بريوت �ل�سهادة لكن عو�مل ق�سرية �أي�سًا حالت 
دون تنفي����ذ ه����ذه �خلطوة لكن ذل����ك مل يجعلنا 
نقف دون �ل�سعي د�ئمًا لطرح فكرة �سباق تتو�فر 

له كل �لظروف و�ل�سروط �ملو�سوعية.

اأخرية؟ • كلمة 
ه���ي كلمة �س���كر ل���كل �لد�عم���ني جلمعي���ة بريوت 

مار�ث���ون ول���كل �لرع���اة و�ل�س���ركاء م���ن �إد�ر�ت 
وموؤ�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 �س���كري وتقديري ملجلتكم �إد�رة وحمررين 
وعامل���ني وق���د �أمك���ن يل �ن �أطلع عل���ى حمتو�ها 
وم�س���مونها و�أود �أن �أ�س���جل �إعجاب���ي وتقدي���ري 
و�أوؤك���د �أن هذ� �لعمل �ل�س���حفي يحتاجه �لإعالم 

�للبناين �لر�ئد يف حميطه و�لعامل. 
مع �أطيب �لتمنيات

جمعياتجمعيات
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تجميلتجميل

�أغذية لل�قاية من خماطر �ل�شم�ش
جتدر �لإ�س���ارة �إىل �أن �جلديد �لذي يقدمه �لعلم �حلديث للوقاية من هذه �ملخاطر هو �لعتماد على �لتغذية للوقاية من �أمر��ش �ل�س���م�ش، خ�سو�س���ًا 
�لتي حتتوي على فيتامني ج، �لكاروتني، �ل�س���لنميوم وغريها من م�س���ادر �لغذ�ء �لأ�سا�س���ية، لأنها حتميك من �س���رطان �جللد وتقاوم �لتجاعيد حيث 

حتفظك من �لإ�سابة بال�سيخوخة �ل�سم�سية �أو �ل�سوئية ومتنع حدوث �للتهابات و�لتغرّي �ملناخي �لناجت عن �لتعر�ش لأ�سعة �ل�سم�ش.
ومن �أهم هذه �لأغذية نورد �لآتي:

- �لبندورة: ي�س���اعد طهي �لبندورة على ��س���تخر�ج �لكاروتني خا�س���ة مادة �لليكوبني و�لفالفينويد �لتي حتمي من �ل�س���م�ش بدرجة فّعالة، كما �أن 
�إ�س���افة زيت �لذرة �أو �لزيتون �إىل �س���لطة �لطماطم ي�س���اعد على �مت�س���ا�ش هذه �ملادة... و�لليكوبني ينتمي �إىل جمموعة �لكاروتينوريدز �لتي ت�س���م 

�لبيتاكاروتني و�ملوجودة يف �جلزر، �لربوكلي، �لبطاطا �حللوة و�ل�سبانخ.
- �ل�ش�ك�ل: حتتوي على كثري من �لفالفينويد وم�ساد�ت �لأك�سدة، وتناول قدح من �لكاكاو �ل�ساخن يوميًا يقلل من خماطر �لأ�سعة فوق �لبنف�سجية، 

كما �أنها تقلل من ظهور �لتجاعيد خا�سة يف �لرقبة وحتت �لعيون.
- �ل�شاي �لأخ�شر: ُين�س���ح باحت�س���اء �أربعة فناجني من �ل�س���اي �لأخ�س���ر يوميًا للحد من �لأ�س���ر�ر �لتي ت�سببها �أ�سعة �ل�س���م�ش وتقي من �لإ�سابة 
ب�س���رطان �جللد، حيث تكمن خ�س���ائ�ش �ل�س���اي �لأخ�س���ر �لوقائية فيما يحتويه من م�ستويات عالية من م�ساد�ت �لأك�س���دة �لفّعالة �لتي تق�سي على 

�جلزئيات �حلرة �ل�سارة �لتي تت�سكل عند تعّر�ش �جللد لأ�سعة �ل�سم�ش فوق �لبنف�سجية.
- �لرمان: يوؤدي دورً� فّعاًل يف حماية �جللد من خماطر �لأ�سعة فوق �لبنف�سجية مبا يحتويه من حم�ش �ليالجيك.

- زي�ت �لأوميغا –3: تعمل على تثبيط �لرد �ملناعي للجلد من خماطر �لتعر�ش لأ�سعة �ل�سم�ش.
- �لفاكهة و�خل�شرو�ت: لها فعاليتها لحتو�ئها على م�ساد�ت �لأك�سدة خ�سو�سًا �ملو�لح و�جلزر.

- �لع�شل �لأ�ش�د: تناول �لع�س���ل ب�س���فة يومية منتظمة يزّود �جل�س���م بكمية كبرية من م�س���اد�ت �لأك�س���دة �ملفيدة يف حماربة خماطر �لتعر�ش �ل�سم�س���ي، 
و�لع�سل �لأ�سود هو �لأكرث ثر�ء مب�ساد�ت �لأك�سدة من �لع�سل �لأبي�ش.

عي 
ّ
تمت

بأشعة الشمس 
بحرص

اأخ�صائية التجميل زينة نعيم لـ "�صيدا":

ح��ر:  مري�
كثـــريا هـــّن ال�صيدات اللواتي ينتظرن مو�صـــم ال�صيف الرتياد البحر والتمتـــع باأ�صعة ال�صم�س واملياه 
الزرقاء العذبة، بهدف اكت�صاب اللون الربونزي واملحافظة عليه الأطول مدة ممكنة كي يرافقهم يف 

ف�صل ال�صتاء، على اأمل العودة جمدداً والتمتع باأ�صعة ال�صم�س يف املو�صم القادم.
اإال اأن النقطـــة االأهـــم يف املو�صـــوع تبقى يف كيفية التعر�س الأ�صعـــة ال�صم�س و�ُصبل الوقاية من خالل 
الكرميـــات الواقيـــة املنت�صـــرة يف االأ�صـــواق وكيفيـــة ا�صتعمالهـــا مـــع معرفة مـــا ينا�صب كل 

ب�صرة.
وو�صط طفرة املنتجات املوجودة يف ال�صوق كان ال بد من اأن نلتقي اأخ�صائية 
جتميـــل تعنـــى بهمـــوم و�صجـــون الب�صـــرة لتك�صـــف لنـــا عـــن اأهميـــة هذه 
الكرميـــات ومـــدى احلماية التـــي توؤمنهـــا جتنباً للمخاطـــر التي من 

املمكن اأن ت�صيبنا ب�صبب تعر�صنا الأ�صعة ال�صم�س ب�صكل ع�صوائي. 
هذا باالإ�صافة الأبرز م�صتح�صرات التجميل التي ين�صح با�صتخدامها، 
واأهـــم اخلطوات الوقائيـــة الكفيلة باحلفاظ على ب�صـــرة ن�صرة ت�صّع 
رونقـــاً وجمااًل، وتبعـــد بالتايل �صبح التجاعيـــد وال�صيخوخة املبكرة. 
"�صيـــدا عـــرب التاريـــخ" التقت اأخ�صائية التجميـــل زينة نعيم ملعرفة 
مـــدى اأهمية ا�صتخدام كرميـــات الوقاية من ال�صم�ـــس وكيفية ا�صتعمالها 

على الب�صرة فكان حواراً م�صهباً نورده على ال�صكل التايل:

�ختيار �لكرمي �ل��قي �ملنا�شب للب�شرة �شرورة
لتجنب �إ�شابات �أ�شعة �ل�شم�ش �حلارقة

أخصائية التجميل زينة نعميم

�لكرمي �ل��قي مينع "�ل�شيخ�خة"
الواقـــي  الكـــرمي  مـــدى يحمـــي  اأي  • اإىل 

من اأ�صعة ال�صم�س وخماطرها؟
" ل �س���ك ب���اأن معظ���م منتج���ات �حلماي���ة م���ن 
�ل�س���م�ش متن���ع �ل�س���يخوخة �ملبك���رة للجل���د، هذ� 
بالإ�س���افة مل�س���اكل �جلل���د �لناجتة عن �ل�س���م�ش. 
لك���ن هذ� ل يعني �أن يق�س���ي �ل�س���خ�ش وقتًا �أكرث 

من �لالزم حتت �أ�سعة �ل�سم�ش.
وبالرغ���م من �أهمية ��س���تخد�م �لو�ق���ي، علينا �أن 
نختار �لو�قي �لذي يتنا�س���ب مع نوع ب�سرتنا. فاإذ� 
كانت ب�س���رتك عادية �ختاري و�قيًا لل�سم�ش خاليًا 
من �لزيوت على �أن يرطبها يف �لوقت نف�سه ويغنيها 

عن ��ستخد�م مرطب تفاديًا لإرهاقها و�إثقالها".

لكل ب�شرة كرميها �خلا�ش
اأنواع  • هل الكرمي نف�صه ي�صتخدم لكافة 

الب�صرة؟
" �إذ� كان���ت �لب�س���رة دهني���ة فيجب �أن ُي�س���تعان 

م���ن  ويحم���ي  �لزي���وت  م���ن  خ���اٍل  مب�ستح�س���ر 
�أ�س���عة �ل�س���م�ش �ل�س���ارة دون �أن ي�س���د م�س���امها. 
وين�س���ح للب�س���رة �جلافة باختيار مرطب �لب�سرة 
�ملرّكب���ة و�لغن���ي مبز�ي���ا نباتي���ة وفيتام���ني E مع 
و�ٍق. وبالن�س���بة �إىل �لب�س���رة �حل�سا�س���ة ميكن���ك 
�ختيار �مل�ستح�س���ر�ت �لو�قية �ملخ�س�سة للب�سرة 
�حل�سا�س���ة. كما نن�س���ح مبغط�ش من �مل���اء �لبارد 
للوجه يوميًا مما يوؤّدي �إىل �كت�س���اب �لوجه للربيق 
و�لن�س���ارة �لطبيعي���ة لأن���ه يعمل على زي���ادة ورود 

�لدم �إىل منطقة �لوجه ل�سدمة �ملاء �لبارد.
ول�ستخد�م مغط�ش �ملاء �لبارد نورد 6 نقاط:

1- �س���عي ح���و�يل ع�س���رة مكعب���ات ثل���ج يف وعاء 
ودعيها تذوب فيه.

2- �س���عي غطاء م���ن �لك���رمي �أو زيت���ًا نباتيًا على 
�لوج���ه لتجنب مالم�س���ة �ملاء �لبارد مبا�س���رة مع 

جلد �لوجه 
3- غطي ر�أ�س���ك يف �لوعاء )�ملاء �لبارد( مع كتم 

�لنف�ش وذلك ملدة 20 ثانية.
4- بع���د تك���ر�ر �ملغط����ش قوم���ي باإخ���ر�ج �لر�أ�ش 

من �مل���اء �لبارد حلو�يل مرت���ني �إىل ثالث مر�ت، 
مع ��س���تخد�م من�س���فة ناعمة لإز�ل���ة غطاء �لوجه 

)�لكرمي �أو �لزيت( 
5- �س���عي مرطب���ًا على �س���كل ك���رمي خفيف على 

�لوجه.
6- �إذ� كان���ت ب�س���رتك دهني���ة �أ�س���يفي قلياًل من 

�لنعناع للماء �لبارد قبل غط�ش �لوجه".

��شتخد�م �مل�شتح�شر�ت ذ�ت "�ل�شمعة 
• هـــل هناك من م�صتح�صـــرات جتميلية 

معينة ين�صح با�صتخدامها؟
با�س���تخد�م  ين�س���ح  �لأحي���ان  م���ن  �لكث���ري  " يف 
م�ستح�س���ر�ت تنتجها �س���ركات ذ�ت �سمعة، وعلى 
�لرغ���م من �أنه���ا قد تك���ون �أغلى قلياًل يف �ل�س���عر 
�إل �أنه���ا �أك���رث �أمانًا م���ن تلك �لرخي�س���ة �لتي قد 

تنتج �آثارً� �سلبية على م�ستخدمها.
�لتي  �لأرق��ام  مر�عاة  ب�سرورة  دوم��ًا  نن�سح  كما 
تكون  غالبًا  وهي  �مل�ستح�سر�ت  هذه  على  تكتب 
ت�ستخدم  حيث  �لأ���س��ا���س��ي��ة،   �لعبوة  �سدر  على 

ل�ستعمالت   6 م��ن  �أق���ل  �أي  �مل��ت��دن��ي��ة  �لأرق�����ام 
�لتعر�ش  عند  �لربونزي  �للون  و�كت�ساب  �لتجميل 
لل�سم�ش، �أما �لأرقام من 7 �إىل 21 فين�سح بها ملن 
يعانون من م�ساكل �سحية يف �جللد من ح�سا�سية 

�لتي  �لأرق��ام  فاإن  كذلك  وغريها. 
على  ت��دل   15 من  �أعلى  هي 

قوة حماية بعدد �أ�سعاف 
�حل��م��اي��ة �ل��ع��ادي��ة، 

مثاًل  �خلليج  ففي 
��ستخد�م  ل  يف�سّ

�أع��ل��ى �لأرق���ام 
�مل��ت��وف��رة ويف 
�مل�����ن�����اط�����ق 
�لأق��ل حر�رة 
ت�������س���ت���خ���دم 
�لأرق���������������ام 

بحدود 15.
وهنا ل بد من 

باأنه  �لتذك���ري 
مر�ع���اة  يج���ب 

تاريخ �ملنتج وفرتة 
�س���الحيته، كم���ا ل 

با�س���تخد�م  ين�س���ح 
عبوة من �س���نة �س���ابقة بل 

يجب ��س���تخد�م �لعبوة لف�س���ل 

�س���يف و�حد ث���م �لتخل�ش منها عن���د �نتهاء فرتة 
�حلاجة لها".

خط��ت وقائية
كفيلـــة  الوقائيـــة  اخلطـــوات  هـــذه  • هـــل 

باملحافظة على الب�صرة؟
�ّتباعه���ا  �س���رط  بالتاأكي���د   "
بالطريق���ة �ل�س���حيحة، وبذلك 
عل���ى  حافظن���ا  ق���د  نك���ون 
د�ئم���ًا  وجعلناه���ا  �لب�س���رة 
مهي���اأة للقيام ب���اأي جتميل 
للوج���ه دون �مل�س���ا�ش ب���ه 
�أن �ل�س���يد�ت  ول �س���يما 
يف مو�سم �ل�سيف ُيقبلن 
�آب"   – "�ملي���ك  عل���ى 
)�ملاكي���اج( نظرً� لكرثة 
و�ملنا�س���بات  �لأعر�����ش 
تك���رث  �لت���ي  �خلا�س���ة 
وت���زد�د يف هذ� �لف�س���ل 

من �ل�سنة".

ن�شائح لل�شيد�ت
التي  الن�صيحة  • ختاماً، ما هي 

تتوجهني بتا لل�صيدات؟
�أف�سل  باأن  يتذكرن  باأن  لهّن،  "ن�سيحتي 

�لأوق������������ات ل��ل��ت��ع��ر���ش 
ل��ل�����س��م�����ش ه��ي 

ع���ن���دم���ا 
تكون 

م����ائ����ل����ة 
ول��ي�����س�����������������ت 

ع��م��ودي��ة م��ث��ل �أوق�����ات 
�لعا�سرة �سباحًا وقبل �لغروب ب�ساعتني، وبالتايل 
على  للمحافظة  طريقة  �أف�سل  ب��اأن  يتذكرن  �أن 
�جللد من �أ�سعة �ل�سم�ش هي �حلفاظ على ليونته 
و��ستخد�م  و�ل�سو�ئل  �ملاء  كافية من  بتناول كمية 
�ل�سم�ش،  �أ�سعة  م��ن  �لو�قية  �لطبية  �لكرميات 
�لتي  �ملرطبة  �لطبية  �لكرميات  �إىل  بالإ�سافة 

تخل�سك من �آثار �لتعر�ش لها".
الكريم الواقي 

ضرورة
ال بد منها

الوقاية 
خير من قنطار 

عالج
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تحقيقتحقيق

�أو�شاع �مل�شابح و�ل�شع�بات؟
للوقوف على �أو�س���اع �مل�سابح عمومًا ومدى �إقبال �لنا�ش عليها، �لتقت "�سيد� 
عرب �لتاريخ" مدير �أحد �مل�س���ابح غ�س���ان بركات فكان حو�رً� ت�ساءلنا فيه عن 

كافة �ل�سجون و�ل�سعوبات �لتي تعاين منها هذه �مل�سابح:
ال�صنة؟ هذه  امل�صابح  على  االإقبال  مو�صم  لنا  تقّيم  • كيف 

" �حلقيقة �أننا مل نتوقع �أن يكون �ملو�س���م ر�ئعًا لهذه �لدرجة، فن�س���بة �لإقبال 

كبرية كما �أن "�ل�س���يفية" بد�أت باكرً�، ورمبا �ل�س���غط �لنف�سي �لذي تعّر�ش له 
�لنا�ش يف �ل�سنو�ت �ملا�سية جعلهم يقبلون بكثافة هذه �ل�سنة، ك� "ف�سة خلق".

لكن بالرغم من هذ� �لإقبال و�ملو�س���م �ملمتاز، �إل �أن �لنا�ش ب�س���بب �لظروف 
�لقت�س���ادية �ل�ساغطة بحاجة �إىل ميز�نية خا�س���ة لرتياد �مل�سابح ول �سيما 
�أ�س���حاب �لدخل �ملحدود، لذلك نحاول يف م�س���بحنا �أن نر�عي ظروف �لنا�ش 
�ملادية ليتمكن �لأهل من �إ�سعاد �أولدهم قدر �لإمكان، وعد� عن ذلك �ملو�سم 

ر�ئع جدً� جدً�".

ال�صعوبات؟ عن  • ماذا 
�أل وهي:  لبنان  �مل�س���ابح يف  �لعديد من  �لأ�سا�س���ية مثل م�س���كلة  "م�س���كلتنا 
�ل�س���اطئ و�لبحر. فنحن مع بد�ية �ملو�س���م لالأ�سف )يف �لثالث من �أيار( كان 
هناك �لكثري من �لفيول يف �لبحر، بالإ�سافة �إىل �لتلوث �ملوجود ب�سكل د�ئم. 
هذ� عد� عن �لذبائح و�لأو�س���اخ �لتي تاأتي من �أماكن �أخرى. وقد ��س���تدعينا 
وز�رة �لبيئة وجاءت و�سورت �لبحر وقدمت تقريرً� بهذ� �ملو�سوع، لكن �لبحر 
ع���اد ونظف تلقائي���ًا من خالل �لعو�م���ل �لطبيعية، �إل �أن هذه �مل�س���كلة قائمة 

حرج". ول  "وحدثي 

• ملاذا ال تعتمدون خطة معينة بالتن�صيق مع باقي امل�صابح لتنظيف 
ال�صاطئ من التلوث؟

" هن���اك نقاب���ة �أ�س���حاب �مل�س���ابح �ل�س���ياحية �لتي حتاول �أن تق���وم بدور يف 
ه���ذ� �ملو�س���وع، �إل �أنه���ا مل تتمكن من �لقيام ب���اأي خطوة على هذ� �ل�س���عيد �أو 
بالأح���رى مل ي�س���مح لها، هناك بع����ش �ملحاولت �لفردية، فكل موؤ�س�س���ة حتاول 
�أن تنظ���ف ق���در �لإم���كان. �إل �أن �لروتني �لذي نعاين منه قات���ل فنحن �إن طلبنا 
طلب رخ�س���ة لتنظي���ف �ل�س���اطئ، تاأخذ �مل�س���األة مدة �س���هر و20 يوم���ًا تقريبًا 
ليفكرو� مبو�س���وع �ملو�فقة على �لرخ�س���ة و�إن �أعطوك �إياه���ا، يعطوها ملدة يوم 
و�حد و�حلقيقة �أننا ح�س���لنا عليها مل���دة يوم و�حد، و�أدخلنا "�جلر�فة" ونظفنا 

�ل�ساطئ، و�أقولها علنًا تعذبت جدً�، ولالأ�سف �مل�ساألة كلها حم�سوبيات".

الدولة؟ تطالب  • مباذا 
"كل م���ا نري���ده م���ن �لدول���ة �أن تلتفت قلي���اًل �إىل �لبيئة ونظافة �ل�س���اطئ 
و�ل�س���المة �لعام���ة للمو�ط���ن، ول �س���يما �أن �أهم �س���يء يف حياة �لإن�س���ان هو 
�ملحافظة على �سحته. فكيف �إذ� كان �لإن�سان �آتي �إىل �لبحر ليمّوه عن نف�سه 
وعن �أولده، �أقل ما يكون �أن ي�سبح يف بيئة نظيفة وبحر نظيف غري ملوث، و�أن 
ل تكلفه زيارة �مل�سبح زيارة مبا�سرة للطبيب �سببها �لتقاط "فريو�ش معني".

- �لنا����ش تعتقد �أن �أ�س���حاب �مل�س���ابح تك�س���ب �لكثري دون �أن ينتبه���و� �إىل �أن 

هن���اك �أمور عديدة كال�س���ر�ئب وغالء �لأ�س���عار و�ملازوت �ل���ذي يحرق حرقًا 
يف �ل�س���يفية، كله���ا �أمور على �مل�س���ابح �أن تتحمل كلفته���ا، ويف نف�ش �لوقت ل 
ن�س���تطيع زيادة �لتعرفة يف ظل �لأو�س���اع �لقت�س���ادية �ل�س���عبة و�إل �سنخ�سر 

�لزبائن وهي خ�سارة من نوع �آخر".

موحـــدة  دخـــول  تعرفـــة  هنـــاك  يكـــون  اأن  يجـــب  براأيـــك  هـــل   •
للم�صابح؟

" �إن �لدولة حتدد �لأ�س���عار تبعًا لقانون �ملوؤ�س�س���ات �ل�س���ياحية وت�سنيفها وح�سب 
�خلدمات �لتي تقدمها �ملوؤ�س�س���ة لكن لالأ�س���ف فاإن ما يح�سل معاك�ش متامًا، ب�سبب 

غياب �لرقابة وكما يقول �ملثل: "كل مني �إيدو �إلو" كل م�سبح ي�سّعر كما يريد.
�أم���ا فيما يتعل���ق بنا فم�س���بحنا يعود تاريخه �إىل 48 �س���نة، وه���و عائلي بحت 
ومميز، رمبا بناوؤه �أم�س���ى قدميًا بع�ش �ل�س���يء �إل �أن زبائنه من خرية �لنا�ش 
و�أف�س���لهم. ونحن بدورنا نبح���ث دومًا عن �لنوعية ل �لكمي���ة للمحافظة على 
م�س���توى �مل�س���بح لدينا ور�حة زبائننا، كما �أننا منذ �لعام 1995 مل نرفع قيمة 
ت�س���عريتنا وذلك �س���عورً� بنا بالعبء �لذي يحمله �ملو�طن على كاهله و�ملتمثل 

بالو�سع �لقت�سادي �ل�سعب".
" لك���ن م���ا ناأمل���ه من �لدولة و�حلكوم���ة �لعتيدة �أن تهت���م قلياًل بالظروف 
�لقت�س���ادية، فم���ن يري���د �أن يرت���اد �لبح���ر وه���و �آت م���ن �جلب���ل و"تنك���ة" 
�لبنزي���ن ب���� 32 �أل���ف لرية ل���ن يتمكن من ذل���ك وبالتايل �س���يغ�ش �لنظر عن 
�مل�س���و�ر من �أ�سا�س���ه ويحرم �أ�س���رته من �رتياد �لبحر. لذلك كل ما ناأمله من 

�حلكومة �أن تلتفت لهذه �لظروف �ل�سعبة وتعاجلها".

امل�صبح؟ يف  الوقائية  التدابري  عن  • ماذا 
�س���حي،  تاأمني  لدينا  �أننا  كما  �لأولية.  بالإ�س���عافات  خا�س���ة  غرفة  " لدينا 

و�حلمدهلل �أننا مل نتعر�ش لأي حادث غرق �أو �أي حادث �آخر ُيذكر.
وهن���ا ل بد من �أن �أ�س���ري �إىل �أن زبائننا من كل �لفئات �ل�سيا�س���ية و�لطو�ئف 

وجميعنا نعي�ش كعائلة و�حدة".

رغم غياب الدولة والظروف االقت�صادية ال�صعبة
�مل�شابح ت�شرع �أب��بها و�شط �إقبال مميز من �لرو�د

مدراء امل�صابح: املو�صم هذه ال�صنة ا�صطيايف باإمتياز
وعلى الدولة مكافحة تلوث "البحر واملحافظة على البيئة"

حتقيق: �شمار �لرتك
يف الــــ 21 مـــن حزيـــران من كل عام: موعد بدء مو�صم ال�صيـــف وانتهاء ال�صنة الدرا�صية، نلحظ اإقبااًل كثيفاً على ال�صواطئ اللبنانية 

وم�صابحها وال �صيما اأن عدد رواد هذه امل�صابح ي�صمل "املقيم واملغرتب".
ويف ظـــل الو�صـــع االقت�صـــادي ال�صعـــب وغياب رقابة الدولة على العديد من هذه امل�صابح حيـــث كل م�صبح ي�صع تعرفة الدخول على 
هواه، تلحظ العبء الذي يتحمله املواطن على عاتقه، وال �صيما اأن امل�صابح ال�صعبية هذه ال�صنة ُغّيبت )ب�صم الغني(، ومن يرتادها 

يتحمل بنف�صه م�صوؤولية �صالمته و�صالمة اأوالده.
فم�صابحنـــا ال�صعبيـــة مهملـــة ولي�س هناك اأية مبادرة لتاأهيلها عك�س امل�صابح ال�صعبية يف خمتلف دول العامل التي تكون موؤهلة متاماً 
لروادها حر�صاً من هذه الدول على راحة املواطن وظروفه املادية خ�صو�صاً واأن ال�صاطئ يعترب متنف�صاً اأ�صا�صياً يف ف�صل ال�صيف.

وبالرغـــم مـــن ذلـــك، ن�صهد اإقبااًل مميزاً هذه ال�صنة على امل�صابح اخلا�صة حيث يحر�ـــس املواطن على ارتيادها، كٍل ح�صب اإمكانياته، 
كمـــا اأن هـــوؤالء الـــرواد يحاولـــون توفـــري ما اأمكـــن للتمتع باأ�صعـــة ال�صم�س ومتعة البحـــر وال �صيمـــا اأن الظروف ال�صيا�صيـــة واالأمنية 

امل�صتقرة هذه ال�صنة �صجعت الكثريين الإرتياد امل�صابح.

صيف ولهو

املنقذمنال املصري
أحمد عطية
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ن�عية �لرو�د ون�شبة �لإقبال
كذلك، �لتقينا م�س���وؤولة �أحد �مل�س���ابح منال �مل�س���ري، فا�س���تطلعنا ر�أيها عن 
ن�س���بة �إقبال �ل�س���و�ح هذه �ل�س���نة يف ظل �لو�س���ع �لأمني و�ل�سيا�سي �مل�ستقر، 

فكان �حلو�ر �لآتي:

م�صبحكم؟ ترتاد  "الفئة" التي  هي  • من 
" �إن فئ���ة �لنا����ش �لت���ي تاأتي على م�س���بحنا هي فئة �لطبقة �لو�س���طى لأن 
�أ�س���عارنا مقبولة ونر�عي بها �أو�س���اع وظروف �لنا�ش �لقت�س���ادية �ل�س���عبة، 
فتعرف���ة �لدخ���ول �إىل م�س���بحنا مقارنة مع �مل�س���ابح �جلديدة ممت���ازة للغاية 

وتوؤهل بالتايل رب �لعائلة من �لرتفيه عن �أولده".

• يف ظـــل اال�صتقـــرار ال�صيا�صـــي واالأمني الـــذي ن�صهده موؤخراً، هل 
هناك ن�صبة من ال�صواح التي بداأت ترتد اإىل امل�صبح؟

" �س���حيح، �لو�س���ع �ل�سيا�سي و�لأمني �س���ّجع �لعديد من �ملغرتبني للمجيء 
�إىل لبنان، و�رتياد �مل�س���ابح، ونحن لدينا زبائننا �لتي تق�س���دنا يف كل مو�سم 
من �خلارج وطبعًا هذه �ل�س���نة �لو�س���ع �مل�س���تقر رفع هذه �لن�سبة، و�حلمدهلل 

با�ستطاعتنا �أن نوؤكد باأن �ملو�سم هذه �ل�سنة مو�سم �إ�سطياف بكل �إمتياز".
- كذلك لدينا �لعديد من �مل�سرتكني �لأجانب من جن�سيات خمتلفة �أمريكية، 
فرن�س���ية، وغريها... كما هناك �لعديد من �لأ�س���خا�ش �لذين يحر�سون على 
�لت�س���ال بنا قبل بدء مو�سم �لإ�سطياف لإ�ستئجار وحجز "�ل�ساليهات" �لتي 
نحاول �أن نخ�س�س���ها غالبًا للعائالت للمحافظة على م�س���توى �مل�سبح، وهذه 

."complet ل�سنة ب�سر�حة �ملو�سم�

عموماً؟ امل�صبح  م�صتوى  على  حتافظون  • كيف 
- " نعم���ل كث���ريً� وبا�س���تمر�ر عل���ى �ملوظفني لدين���ا، ونختارهم ب���كل حر�ش 
وندربه���م، كما �أننا نهت���م بنظافة �ملطعم لدينا و�حلم���دهلل جميع من يزورنا 
ي�س���ّر م���ن �خلدمة �لت���ي يلقاها و�لدلي���ل عودتهم كل �س���نة لزيارتن���ا و�رتياد 
م�س���بحنا. و�حلقيقة �أن �جلميع �أ�سبح كعائلة و�حدة، ونحن بدورنا ن�سعى باأن 

نحافظ على زبائننا".

عمل "�ملنقذ"؟
ومبا �أن �لركيزة �لأ�سا�س���ية للم�س���ابح تتمثل بوجود عدد م���ن �ملنقذين �لذين 
يتولون �أعمال �لرقابة للمحافظة على �س���المة رو�د هذه �مل�سابح كان ل بد من 
�أن نلتق���ي �أحد هوؤلء �ملنقذين للتعرف على �ملهام �لتي يقوم بها و�ل�س���عوبات 

�لتي تو�جهه فكانت هذه �لدرد�سة مع �ملنقذ �أحمد عطية، يقول:
"�إنن���ي �أمار����ش عملي كمنقذ منذ 16 عامًا، وقد بد�أت �لعمل كهو�ية �إل �أن 
�لعمل ��س���تهو�ين جدً� ول �س���يما �أنني �أحر�ش على �س���المة �لنا�ش و�ل�س���المة 
�لعامة فا�س���عر بذلك باأنني �أقوم باأمر �إن�س���اين خ�سو�س���ًا عندما �أرى �لأولد 

�سعد�ء و�لعائالت فرحة باأبنائها.
�أما بالن�سبة لل�سعوبات فهي تتمثل فقط عندما ترتك بع�ش �لعائالت �أبناءها �لذين 
يكونون �س���غارً� جدً� �أي بعمر �لثالث �سنو�ت، هنا �مل�سوؤولية تكون كبرية خمافة �أن 

يغرقو� �أو �أن يقعو� دون �أن ينتبه لهم �أحد خ�سو�سًا �أيام �ل�سبت و�لأحد.
كذلك هناك م�ساألة �لرك�ش �لتي ت�سغط على �أع�سابنا خمافة �أن يتاأذى �لأطفال 
و�مل�س���كلة �أننا عندم���ا نتمنى على �لأهل �لتنّبه لأطفاله���م �أو منعهم من �لرك�ش 
يت�سايقون. لكن �حلمدهلل �أننا لغاية �للحظة مل ت�سجل لدينا �أية حو�دث يف هذ� 

�ملجال لأننا نحر�ش متامًا على �سالمة �لنا�ش �لتي نعتربها من �لأولويات".
�أما بالن�س���بة لإقبال �لنا�ش على �رتياد �مل�س���ابح هذه �ل�س���نة، يوؤكد عطية باأن 
�لن�س���بة مرتفعة جدً� خا�سة بعد �أن ��ستقرت �لأو�ساع يف �لبلد عمومًا، يقول: 
تلتفت  �أن  �ن�س���غالتها وم�س���وؤولياتها  �لدولة رغم  نتمناه على  " حاليًا كل ما 
ولو ب�س���كل خجول �إىل م�ساألة تنظيف �ل�س���اطئ ومنع تلوث �لبحر �أي �أن يكون 
هن���اك ن���وع من �لرقابة ول باأ�ش �إن و�س���عت �لدولة بع����ش �لعقوبات بحق من 
يرمي �لأو�س���اخ يف �لبحر �أو من يلوث �ل�س���اطئ باأي �س���كل من �لأ�سكال، ل �أن 
يك���ون �لبح���ر مكبًا للذبائح و�ملجارير. كذلك �أمتنى �أن ي�س���بح هناك نقابة ل� 
"�ملنقذين" )live guard( كي يت�س���جع �ل�س���باب لدخول هذ� �ملجال، فنحن 
كل �س���نة نعاين من �أزمة لختيار منقذي���ن لأن �لعدد حمدود جدً� كما �أن هذ� 
�لعمل مو�س���مي لذلك ترين �ل�س���باب ل يقبلون عليه بك���رثة لكن عندما تنظم 

�مل�ساألة وت�سبح ر�سمية يكون لها وجه �آخر".

�لبحر ورو�د �مل�شابح
· مـــاذا عـــن رواد هـــذه امل�صابـــح وماذا يقولون؟ وبالتـــايل ماذا يعني 

لهم البحر؟
- تام���ر علي �أحمد، يقول: "يف ظل مو�س���م �حلر، و�نقط���اع �لتيار �لكهربائي 
�مل�س���تمر ل ي�س���عنا �س���وى �أن نرتاد �لبحر "لنبورد" قلياًل لذل���ك �أحر�ش على 
�ملجيء ب�س���كل �أ�سبوعي ولو كان �لو�سع �لقت�س���ادي �أف�سل لكنت �أتيت ثالث 
مر�ت يف �لأ�س���بوع على �لأقل لكن هناك م�سوؤوليات وكوين مرتبط، )يتح�سر 
للزو�ج( هناك �أولويات خ�سو�س���ًا يف ظل �لو�س���ع �لقت�س���ادي �ل�سعب �لذي 
نعي�سه. ويف �مل�ستقبل �إذ� بقي و�سع �لبلد على حاله رمبا لن يعود با�ستطاعتنا 
�أن نرت���اد �مل�س���ابح، لذلك نتمنى عل���ى �لدولة �أن تاأخذ بعني �لعتبار �أو�س���اع 

�ل�سباب و�لظروف �لقت�سادية �لتي نعي�سها".
- بدوره ح�س���ن نعيم �س���ريفة، يقول: " �آتي �إىل �لبحر كي �أريح �أع�س���ابي من 
�س���غط �لعمل و�حلياة ولأمار�ش �ل�س���باحة و�أت�س���م�ش قلياًل، وهنا ل بد من �أن 
نتط���رق �إىل تعرف���ة �لدخ���ول يف �لعديد من �مل�س���ابح �لتي بات���ت ل حتتمل يف 
غياب �لرقيب و�حل�س���يب، لذلك على وز�رة �ل�س���ياحة �أن تر�قب هذه �مل�سابح 
وت�س���ع تعرفة مالئمة لنتمكن من �رتيادها و�س���دقيني �أنا �أرتاد �مل�سبح ح�سب 
�إمكانياتي، وطبعًا ل ن�س���تطيع �أن ننكر �أن هناك عدد �س���ئيل جدً� من �مل�سابح 
�لتي ت�سعر مع �ملو�طن، فال تزيد �لتعرفة ع�سو�ئيًا و�أنا �أطبق �ملثل �لذي يقول 

رجليك". مد  ب�ساطك  قد  "على 
- لذل���ك نحن ما نز�ل بانتظار �لدولة، لأنه لغاية �لآن مل �أ�س���عر بوجود دولة، 

خ�سو�سًا و�أن �لدولة تق�سي بر�حة �سعبها".
- ه���دى خط���اب تع�س���ق �لبحر، تق���ول: " ل �أ�س���تطيع �أن �أتخيل نف�س���ي بعيدة 
ع���ن �لبحر، فاأنا �أع�س���ق �لبحر ملا يعك�س���ه من ر�حة نف�س���ية وج�س���دية يف �آن 
معًا خ�سو�س���ًا يف ظل �لأو�ساع �ل�سيا�س���ية و�لأمنية �لتي عانينا منها  موؤخرً�، 
لذلك فالبحر هو �مللجاأ �لوحيد �لذي فيه ن�س���ع كل همومنا و�أفر�حنا �أي�س���ًا، 
ول ت�ستغربي �إن قلت لك باأنني �أحيانًا كثرية �أخاطبه فهو كما يقال "�ل�سديق 
وقت �ل�س���يق" وبالرغم من �لظروف �لقت�سادية �ل�سعبة ترينني �أخفف من 
م�س���اويري لأمتكن من �رتياد �لبحر، لذلك ناأمل من �لدولة �أن تفكر بنا بع�ش 

�ل�سيء، �أي �أن تفكر بالنا�ش �لذين هم لي�سو� يف م�ستو�ها )�أي �لدولة( فنحن 
ل ن�ستطيع �أن نعي�ش مثل "ن�سو�نن وولدن"

- �للق���اء �لأخ���ري كان م���ع هنادي حم���ادة �لتي حتر����ش منذ خم�ش �س���نو�ت 
على ��س���تئجار "�ساليه" لتم�سية ف�سل �ل�س���يف، تقول: " منذ خم�ش �سنو�ت 
��س���تاأجرت ه���ذ� "�ل�س���اليه" لأنن���ي ب�س���ر�حة ل �أ�س���تطيع �أن �أر�س���ل �أولدي 
لوحدهم �إىل �لبحر، خ�سو�س���ًا و�أن زوجي م�سافر. لذلك �أ�سعر باأن �مل�سوؤولية 
على عاتقي م�ساعفة. وهكذ� �أ�سعر بالر�حة لأنهم حتت نظري بحيث �أ�ستطيع 
�أن �أ�س���من �سالمتهم. لكن �حلقيقة �أنني �س���نة بعد �سنة �أ�سعر بالعبء �ملادي 
�لثقيل ول �سيما يف ظل �لظروف �لقت�سادية �ل�سعبة فالأ�سعار مبجملها "نار 
وكوى"، لكن ما باليد حيلة خ�سو�س���ًا و�أننا يف لبنان، لي�ش هناك من متنف�ش 
�آخر لتم�س���ية �ل�س���يف فاإما �جلبل �أو �لبحر، وكما تعلمني فالأولد يف�س���لون 

�لبحر على �جلبل".
- ت�س���يف: " نحن نتمنى من �حلكومة �لعتيدة �أن تبد�أ بو�سع خطة �قت�سادية 

ت�ستعيد من خاللها بع�ش "�لبحبوحة" لهذ� �ل�سعب �مل�سكني".

تحقيقتحقيق

هدى خطابحسن نعيم شريفةغسان بركات

تامر علي أحمد

هنادي حمادة
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مناسباتمناسبات

ملنا�س���بة عيد �س���فيعهم مار �ليا����ش، كرمت وزيرة 
�لرتبي���ة و�لتعليم �لع���ايل بهية �حلري���ري كاًل من 
�ملطارن���ة “ مرتوبوليت بريوت لل���روم �لأرثوذك�ش 
�ملطر�ن �ليا�ش عودة ور�عي �أبر�س���ية �س���يد� ودير 
�لقم���ر لل���روم �لكاثوليك �ملط���ر�ن �ليا����ش حد�د 
ورئي�ش ��س���اقفة �س���ور و�س���يد� ومرجعيون للروم 
�لأرثوذك�ش �ملطر�ن �ليا�ش كفوري ور�عي �بر�سية 
�س���يد� ودير �لقمر للمو�رنة �ملطر�ن �ليا�ش ن�سار 
ممثال باملون�سنيور �ليا�ش �لأ�سمر”، وذلك يف حفل 
غد�ء تكرميي �أقامته على �سرفهم يف د�رة �لعائلة 
يف جمدلي���ون وح�س���ره : وزي���ر �س���وؤون �ملهجرين 
رميون عودة، و�لنائبان” علي ع�س���ري�ن ومي�س���ال 
مو�س���ى”، مفتي �س���يد� و�ق�س���يتها �ل�س���يخ �سليم 
�سو�س���ان، مفت���ي �س���يد� �جلعفري �ل�س���يخ حممد 
ع�س���ري�ن، مفتي حا�سبيا ومرجعيون �ل�سيخ ح�سن 
ديل، �لعالمة �ل�س���يد هاين فح�ش، مطر�ن �س���ور 
للمو�رنة  �س���كر �هلل �حلاج، �لنائب �ل�سابق جورج 
جنم، مدعي عام �لتمييز �لقا�س���ي �سعيد مريز�، 
قائ���د �لل���و�ء �لثال���ث يف �جلي�ش �للبن���اين �لعميد 
نبي���ل �أبو خالد، نائب مدي���ر �ملخابر�ت يف �جلي�ش 
�للبن���اين �لعقيد عبا�ش �بر�هيم، و�لعميد �س���الح 
ج���رب�ن، وقائد منطقة �جلن���وب �لإقليمية يف قوى 
�لأمن �لد�خل���ي �لعقيد منذر �لأيوب���ي، مدير فرع 
خمابر�ت �جلي�ش يف �جلنوب �لعقيد علي �سحرور، 
قائد �سرية درك �سيد� �لعقيد ناجي �مل�سري، �آمر 
مفرزة �جلنوب �لق�سائية �لعقيد يو�سف �بو خليل، 
ورئي�ش فرع �ملعلومات يف �جلنوب �ملقدم عبد �هلل 
�سليم،و�ل�س���يد �س���فيق �حلري���ري، ممثل حمافظ 
�جلن���وب مالك عب���د �خلالق �مني �س���ر �ملحافظة 

�ل�سيا�س���ي للجماع���ة  نق���ول بو�س���اهر، �مل�س���وؤول 
�ل�سالمية يف �جلنوب ب�سام حمود، ممثل منظمة 
�لتحرير �لفل�سطينية م�سوؤول �لعالقات �خلارجية 
خال���د ع���ارف، م�س���وؤول حركة حما����ش يف منطقة 
�س���يد� �بو �أحمد ف�سل، �مني �س���ر �للجنة �ل�سعبية 
ملنظمة �لتحرير �لفل�س���طينية حممد هاين �ملوعد، 
رئي����ش �حت���اد غ���رف �لتج���ارة �للبناني���ة حمم���د 
�لزعرتي، رئي�ش جمعية جتار �س���يد� و�س���و�حيها 
علي �ل�س���ريف، قن�سل �س���احل �لعاج ر�سا خليفة، 
�ل�س���فري عبد �ملوىل �ل�س���لح، رئي�ش �حتاد نقابات 
�لعمال و�مل�ستخدمني عبد �للطيف �لرتياقي، رئي�ش 
ر�بطة �أطباء �س���يد� �لدكتور ه�س���ام قدورة، مدير 
كلي���ة �لعالم – �لف���رع �لأول �لدكتور م�س���طفى 
متبويل، مدير موؤ�س�س���ة �حلريري يف �سيد� حميي 
�لدين �لقطب وعدد من روؤ�س���اء بلديات وخماتري 
مناطق “�س���يد�،�لزهر�ين وجزين، وممثلون عن 

�لقطاع �لطبي وعن هيئات �أهلية وتربوية.  
و�ألقت �حلريري كلمة خالل �حلفل دعت فيها �ىل 
��س���تخال�ش �لدرو����ش و�لعرب و�لتعلم من م�س���رية 
و�ميان ووفاء �ملحتفى بهم �ملطارنة، �لذين زرعو� 
�ملحب���ة و�لألف���ة يف نفو����ش رعيتهم عم���وم �أهايل 

�سيد� وجو�رها :
�أوّد بد�ي���ة �أن �أرّح���ب بكم يف بيتك���م.. بيت �لأخوة 
�لآباء �أ�س���حاب �ل�س���يادة �ملطارنة �ليا�ش حد�د.. 
�ليا�ش ن�س���ار.. �ليا�ش كفوري و�ليا�ش عودة �لذي 
باركنا بوجوه يف هذه �ملنا�س���بة.. �لذي���ن �أردنا �أن 
نكون و�إّياكم لنهنئهم بعي���د �لقدي�ش مار �ليا�ش.. 
ولناأخ���ذ م���ن م�س���ريتهم و�إميانه���م و�إخال�س���هم 
ووفائه���م عربً� نقتدي به���ا ودرو�س���ًا نتعّلم منها.. 

وهم �لذين زرعو� �ملحبة و�لألفة يف نفو�ش رعّيتهم 
عموم �أهايل �س���يد� وجو�رها.. وه���م �لذين كانو� 
معن���ا و�أمامن���ا يف كّل حلظة ودقيق���ة كانت تتطّلب 
تدّخ���ل �أهل �خل���ري و�حلكم���ة و�ملحب���ة.. فعّطرو� 
م�س���ريتنا باأخالقه���م �لعالي���ة ونفو�س���هم �لكبرية 

وحمّبتهم لأهلهم ووطنهم �حلبيب لبنان..
و�أ�سافت: �إّننا �إذ ن�ستذكر معكم ومعهم   
يف مثل هذه �لأيام من �لعام 2006.. �أيام �لعدو�ن 
و�حلق���د.. كي���ف حتولت �س���يد� وجو�ره���ا مع كّل 
�جلنوب �إىل عائلة و�حدة وبيتًا و�حدً� ويدً� و�حدة 
وقلبًا و�حدً�.. ن���رّد �لعدو�ن.. ون�س���ّمد �جلر�ح.. 
ونقت�سم قدرنا وم�سرينا.. نتاأمّل لبع�سنا �لبع�ش.. 
ونو�ج���ه حتّدياتنا وم�س���رينا كعائلة و�حدة �س���د 
عدّو و�حد.. مل يكن �لدر�ش �لأول ول �لأخري �لذي 
يلّقن���ه �أبناء �س���يد� و�جلن���وب للع���دو �لتاريخي.. 
�ل���ذي ما فتئ وعل���ى مّر عقود طويل���ة يزرع حقده 
و�س���د  لبن���ان..  �س���د  وفتن���ه  ودم���اره وجم���ازره 
�للبنانيني و�إخو�نهم من �أبناء �ل�س���عب �لفل�سطيني 
�لعزي���ز �لذي �س���تبقى ق�س���ّيتهم ق�س���يتنا �لأوىل 
وهّمن���ا �لأول.. و�إّنن���ا عل���ى يقني باأّن هذ� �ل�س���عب 
�لعظيم �سينت�س���ر لق�س���يته ويقيم دولت���ه ويحّقق 
عودته ب���اإذن �هلل تع���اىل.. و�إّننا يف ه���ذه �لأيام.. 
ويف ه���ذه �لذكرى �لأخوية و�ملمّي���زة و�لّرفيعة بكّل 
م���ا لها من قد��س���ة و�حرت�م.. فاإّننا ن���ود �أن نقّدم 
لكّل �للبنانيني منوذجًا ع���ن �لوحدة �لوطنية �لتي 
ما �هتّزت ول ت�س���ّدعت.. و�س���تبقى �سيد� ح�سنًا 
منيع���ًا للوح���دة �لوطني���ة ومنطلقًا ل���كّل مبادر�ت 
�خلري و�لعّزة و�لكر�مة من �أجل لبنان �س���يدً� حرً� 

م�ستقاًل..

ز�ر وزي���ر خارجي���ة �جلمهورية �لرتكي���ة �حمد د�وود 
�وغل���و مدينة �س���يد� ير�فقه رئي�ش حكومة ت�س���ريف 
�لأعم���ال ف���وؤ�د �ل�س���نيورة ووزير� �ملال حممد �س���طح 
و�لدول���ة خالد قباين و�س���فري تركيا يف لبن���ان و�لوفد 
�لرتك���ي �ملر�فق، حي���ث �أدو� �س���الة �جلمعة يف جامع 
�حل���اج به���اء �لدي���ن �حلري���ري عن���د مدخل �س���يد� 
�ل�س���مايل، بح�سور �ل�س���يد �س���فيق �حلريري لينتقلو� 
بع���د ذلك �ىل حيث موقع م�س���روع �ن�س���اء �مل�ست�س���فى 
�لرتكي »�ملركز �لطبي �ملتخ�س����ش باحلروق« و�ملقدم 
كهبة من �ل�سعب و�حلكومة �لرتكيني، حيث �طلعو� من 

مدير �مل�سروع على �ملر�حل �لتي قطعها �لعمل فيه .

�أوغل�
ويف ت�س���ريح ل���ه �ثر �جلولة ق���ال �أوغلو : �نه ل�س���رف 
عظي���م يل �أن �ك���ون يف �س���يد� برفق���ة �لرئي����ش فوؤ�د 
�ل�س���نيورة �لذي نعتربها �س���ديقا كبري� لرتكيا، ونحن 
نحم���ل حمبة و�س���د�قة كبرية ل�س���عب لبنان ول�س���عب 
�س���يد� و�لتي ترتكز �ىل عالق���ات تاريخية بني بلدينا. 
ونح���ن نتفقد �ليوم موقع �مل�ست�س���فى �لرتكي �لذ تقوم 
به حكومتنا بدعم من �ل�س���عب �لرتك���ي ليكون عربون 
�س���د�قة منه لل�س���عب �للبناين وهو جزء م���ن برنامج 
�لدع���م �لرتك���ي للبن���ان . ونح���ن �س���نتابع يف ترجمة 
وتثم���ري وتطوي���ر ه���ذه �لعالق���ات مع���ا يف �لعديد من 
�ملجالت �لتي تعرب فيها تركيا د�ئما عن دعمها للبنان 
من خالل �لعديد من �مل�ساريع و�لرب�مج و�ملو�قف �لتي 

تدعم نهو�سه و�زدهاره و��ستقر�ره.

�ل�شني�رة
بدوره �لرئي�ش �ل�س���نيورة �س���كر �جلمهورية �لرتكية 

حكومة و�س���عبا على خمتلف �ملو�قف �ليجابية �لتي 
وقفته���ا �ىل جان���ب لبنان و�س���عبه وجتل���ت يف عدة 
�مور �قت�سادية و�جتماعية و�سيا�سية و�غاثية وعلى 
�ل�سعيد �للبناين �لد�خلي، وقال: هذه �لزيارة طيبة 
يقوم بها �لأخ و�ل�س���ديق �أحمد �أوغلو وزير خارجية 
�جلمهورية �لرتكية وهو �ي�س���ا يحم���ل حتيات دولة 
�لرئي����ش رج���ب طي���ب �ردوغ���ان ويع���رب ع���ن هذه 
�ل�س���د�قة وعمق �لعالقات �لتي تربط ما بني تركيا 
ولبن���ان، و�حد مظاهر ه���ذه �لعالقة جتلى يف عدد 
من �لأمور �لتي ��س���همت فيه���ا تركيا على �كرث من 
�سعيد �سيا�س���ي و�قت�سادي وعمر�ين و�غاثي، ومن 
هذه �لأمور هذ� �مل�سروع �لذي نحن نقف �ليوم على 
�ملوقع �لذي ي�سار �ىل ت�سييد �مل�ست�سفى �ملخ�س�ش 
ملعاجلة �ل�س���دمات و�حلروق وهو �لوحيد من نوعه 
يف لبنان.. و�لذي يوؤ�س����ش كم�ست�س���فى متخ�س����ش 
يف هذ� �خل�س���و�ش. وكما فهمنا �لآن من �ملهند�ش 
مدي���ر �ملوقع �أنه خ���الل �يام �س���وف تنتهي عمليات 
�حلفر وتبد�أ عمليات �لت�سييد، و�نها �سوف ت�ستغرق 
قر�بة �ل�س���نة وبالتايل �س���يكون ذلك �مر طيب جد� 
لبدء �عمال هذ� �مل�ست�س���فى. نحن نتوجه بال�س���كر 
و�لتقدي���ر لهذه �ملبادرة �لطيبة �لتي تقوم بها تركيا 
و�لأخ���وة يف �حلكومة �لرتكي���ة يف مقدمهم �لرئي�ش 
�لوزر�ء �ل�س���يد رجب طيب �ردوغان ون�س���كر لل�سيد 
�وغلو �ل�س���ديق �لذي ر�فقنا يف �لكثري من �ملر�حل 
و�ل�س���عوبات �لتي مررنا بها وكان �ىل جانبنا وكان 
نعم �س���لة �لو�س���ل �لتي ترب���ط بني بلدين���ا فله منا 
كل �لتقدي���ر و�لتحيات ويحم���ل �لتقدير ملعايل دولة 

�لرئي�ش �ردوغان .
ورد� عل���ى �س���وؤ�ل ح���ول مو�س���وع ت�س���كيل �حلكومة 

قال �لرئي�ش �ل�س���نيورة : بالن�س���بة ملو�س���وع ت�سكيل 
�حلكوم���ة �إ�س���األو� �لرئي�ش �ملكلف .. �لأمور �س���وف 
تاأخ���ذ وقته���ا و�ن �س���اء �هلل لي����ش ببعي���د ولكن �ي 

تف�سيل ُي�سئل عنه �لرئي�ش �ملكلف .

يف جمدلي�ن
بعد ذل���ك �نتقل �جلميع �ىل جمدليون حيث �أوملت 
وزيرة �لرتبية و�لتعليم �لعايل بهية �حلريري على 
�سرف �ل�س���يف �لرتكي بح�سور �لرئي�ش �ل�سنيورة 
وح�س���د م���ن �ملدعوي���ن تقدمه���م �لن���و�ب » نه���اد 
�مل�س���نوق ، عبد �للطي���ف �لزين وعلي ع�س���ري�ن«، 
رئي�ش �ملحاكم �ل�سرعية �لعليا �ل�سيخ عبد �للطيف 
دري���ان، و�أع�س���اء �ملجل����ش �ل�س���رعي �لإ�س���المي 
»حمي���ي �لدي���ن �لقط���ب، حمم���د ر�جي �لب�س���اط 
وعب���د �حللي���م �لزي���ن »، مفت���ي �س���ور ومنطقتها 
�لقا�سي �ل�سيخ حممد د�يل بلطة، �ملطر�ن �ليا�ش 
كفوري، وممثل �ملطر�ن �ليا�ش ن�س���ار �ملون�سنيور 
�ليا�ش �لأ�س���مر ، قا�س���ي �س���يد� �جلعفري �ل�سيخ 
ح�س���ني دروي�ش، رئي�ش �ملكتب �ل�سيا�س���ي للجماعة 
�ل�س���المية يف لبن���ان �لدكت���ور علي �ل�س���يخ عمار 
و�مل�س���وؤول �ل�سيا�س���ي للجماعة يف �جلنوب ب�س���ام 
حم���ود، �ل�س���يد �س���فيق �حلري���ري، رئي����ش �حتاد 
�لغ���رف �للبنانية حممد �لزع���رتي، ورئي�ش جتمع 
�س���ناعيي �جلنوب حممد ح�سن �سالح وح�سد من 
�لفاعليات �ل�س���يد�وية و�جلنوبية و�ع�ساء �للقاء 

�لت�ساوري �ل�سيد�وي .
وعل���ى هام����ش �لغ���د�ء �لتكرميي ، ق���دم �أوغلو �ىل 
�لوزيرة �حلريري ن�سخة من كتاب من تاأليفه بعنو�ن 

»�لعامل �ل�سالمي يف مهب �لتحولت �حل�سارية«.

كرمت �ملطارنة " ع�دة وحد�د وكف�ري ون�شار يف عيد �شفيعهم
�حلريري : لناأخذ من م�شريتهم و�إميانهم عربً� نقتدي بها ودرو�شًا نتعّلم منها

�أوغل� �أدى و�ل�شني�رة �شالة �جلمعة يف �شيد� وتفقد� �ملركز �لطبي
و�حلريري ت�مل على �شرفه يف جمدلي�ن مب�شاركة فاعليات جن�بية
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عقد جمل�ش �د�رة �ملعهد �جلامعي للتكنولوجيا يف �جلامعة �للبنانية �جتماعه 
�لدوري برئا�سة رئي�ش �ملجل�ش �لدكتور �سليم كتفاغو، وبح�سور وزيرة �لرتبية 
و�لتعليم �لعايل بهية �حلريري وممثل �س���فري فرن�س���ا يف لبن���ان �أندريه بار�ن 
�ل�س���يدة مارتني هريلني وعميد كلية �لعلوم يف �جلامعة �للبنانية �لدكتور علي 
منيمنة وعميد كلية �لهند�س���ة �لدكتور حمم���د زعيرت، وعميد �ملعهد �جلامعي 
للتكنولوجيا �لدكتور علي ��س���ماعيل وممثل �لأ�ساتذة يف �ملعهد �لدكتور جهاد 

حجار و�أع�ساء جمل�ش �لد�رة. 
وج���رى خ���الل �لجتماع تقييم لل�س���نة �جلامعي���ة 2008-2009 يف �ملعهد وما 
�س���هده م���ن تطوير على �س���عيد �دخ���ال تعليم �مل���و�د يف بع�ش �لف���روع باللغة 
�لنكليزية، ويف ��سرت�تيجية �ملعهد لل�سنة �جلامعية �ملقبلة خا�سة بعدما تقرر 

�ن�ساء فرعني جديدين للمعهد يف غزة –�لبقاع وعبيه –�ل�سوف.
 ومت حتدي���د موعد �متحان �لدخول للع���ام �جلامعي 2009-2010 يف 23 و24 
�أيل���ول �ملقبل وحت���دد عدد �لطالب لكل فرع مبائة طالب ) 50 للغة �لفرن�س���ي 

و50 للغة �لنكليزية (. 

وحدد �ملجل�ش �حلادي و�لثالثني من متوز �جلاري موعد� لإقامة حفل �لتخرج 
�ل�س���نوي لطالبه �ملنتهني، حيث �س���يقام �حلفل عند �ل�ساد�س���ة م�ساء يف باحة 

�ملعهد يف �سيد� برعاية �لوزيرة �حلريري. 

مناسبات مناسبات

 ��س���تقبلت وزيرة �لرتبية و�لتعلي���م �لعايل بهية �حلري���ري يف جمدليون وفد� 
موؤ�س�س���اتيًا من �جلماعة �ل�س���المية يف لبنان �س���م رئي�ش مكتب �ملوؤ�س�س���ات 
يف �جلماعة ع�س���و �ملكتب �ل�سيا�س���ي �ملهند�ش عبد �هلل بابتي ير�فقه �مل�سوؤول 

�لتنظيمي يف �جلنوب ح�سن �بو زيد و�أحمد �جلرديل ومطاع جمذوب. 
وجرى خالل �للقاء عر�ش لالأو�س���اع �لعامة يف �لبالد  ولل�س���اأنني �لجتماعي 
و�لتنموي �لعام ومدى �نعكا�ش ت�س���ريع ت�سكيل �حلكومة �جلديدة على معاجلة 
�لق�س���ايا �لجتماعية و�لقت�سادية للمو�طنني، و�أهمية �لت�سبيك و�لتعاون بني 
موؤ�س�س���ات �ملجتم���ع �ملدين و�لأهلي، و�لنموذج �لناجح �لذي تقدمه �س���يد� يف 
هذ� �ملجال عرب �ل�س���بكة �لأهلية فيها، و�س���رورة و�أهمية تعميم هذ� �لنموذج 

على كل لبنان.
وحتدث بابتي �ثر �للقاء فقال: كانت جولة �فق حول �مل�ستجد�ت على �ل�ساحة 
�للبناني���ة وتطلعاتنا يف �لتعبري عن حاجات �س���عبنا وجمتمعنا باإر�س���اء قو�عد 
�ل�س���تقر�ر يف �لبلد باأ�س���رع ما ميكن من خالل ت�س���كيل حكومة وحدة وطنية 
برئا�س���ة �ل�س���يخ �سعد �لدين رفيق �حلريري لت�س���يري �لأمور يف �لبلد وبال�سكل 
�لذي يتطلع �ليه �لنا�ش على �سعيد معاجلة �لق�سايا �لجتماعية و�لقت�سادية 
�لتي يعي�س���ها �أهلنا يف خمتلف �ملناطق وخا�س���ة �ملحرومة، و�س���رورة ت�سافر 

�جلهود بني �جلماعة �ل�سالمية وتيار �مل�ستقبل يف حل كل �مل�سكالت ويف قيام 
موؤ�س�سات �ملجتمع �ملدين بو�جبها على �أكمل وجه.

و�لتقت �حلريري �مل�ست�س���ار �لعالمة �ل�س���يد حممد ح�س���ن �لأمني �لذي بحث 
معها �سوؤونًا عامة.

وفــد م�ؤ�ش�شاتي من �جلماعة �ل�شالميــة و�لأمني يف جمدلي�ن بابتي: 
لت�شريــع ت�شكيــل حك�مة �ل�حــدة برئا�شة �شعــد �حلريري 

من �جل �ر�شاء ق��عد �ل�شتقر�ر ومعاجلة �لق�شايا �لجتماعية

عر�س���ت وزي���رة �لرتبي���ة و�لتعلي���م �لع���ايل بهي���ة 
�حلري���ري �لأو�س���اع عل���ى �ل�س���احة �لفل�س���طينية 
ويف �ملخيم���ات �لفل�س���طينية يف لبنان مع م�س���وؤول 
�لتحري���ر  منظم���ة  يف  �خلارجي���ة  �لعالق���ات 
�لفل�س���طينية �للو�ء خالد ع���ارف �لذي �لتقاها يف 

جمدليون بح�سور �ل�سيد عدنان �لزيباوي. 
وتن���اول �للقاء �لتط���ور�ت �لعامة على �ل�س���احتني 
�للبنانية و�لفل�س���طينية، و�ل�س���اأن �ملت�سل بالوجود 

�لفل�سطيني يف لبنان ب�سكل عام.
وكان���ت �حلري���ري ��س���تقبلت يف جمدلي���ون وفد� 
من بلدة مغدو�س���ة تقدمه رئي����ش �لبلدية �لدكتور 
غازي �أيوب و�سم روؤ�ساء �أندية وجمعيات و��ساتذة 
وممثلني عن �لتعاونية، بحثو� معها يف ق�سايا تهم 
�لبلدة ول �سيما مو�سوع �مللعب �لريا�سي يف �لبلدة 
و�س���رورة �حلفاظ عليه كمتنف�ش ل�س���بابها ومكان 

ل�سقل مهار�ت ومو�هب نا�سئتها.

كما و�س���ع �لوف���د �حلري���ري يف �أجو�ء �لتح�س���ري 
ملهرجانات كروم �ل�سم�ش يف مغدو�سة �ملقررة هذ� 

�ل�سيف. 
و�أكدت �حلريري �أمام �لوفد �لعمل �س���ويا من �جل 
�لنهو����ش مبنطق���ة �س���يد� كوح���دة متكاملة، من 
خ���الل مقوماتها �ل�س���ياحية و�لطبيعي���ة و�لرت�ثية 
مثمنة دور �لبلديات و�لأندي���ة و�جلمعيات �ملحلية 

يف هذ� �ملجال. 

�حلريري ��شتقبلت خالد عارف ووفد� من مغدو�شة:
للنه��ش مبنطقة �شيد� ك�حدة متكاملة

جمل�ش �د�رة "�جلامعي للتكن�ل�جيا" يجتمع بح�ش�ر 
�حلريري وممثل �شفري فرن�شا فرعان جديد�ن يف �لبقاع 
و�جلبل و�للغة �لنكليزية �أ�شا�شية �ىل جانب �لفرن�شية
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مناسبات مناسبات

قام���ت وزيرة �لرتبي���ة و�لتعليم �لعايل بهي���ة �حلريري بزيارة لبلدة مغدو�س���ة يف 
ق�س���اء �س���يد� حيث تفقدت مبنى مدر�سة مغدو�س���ة �لفنية و�ملنطقة �ملحيطة بها 
لتحدي���د �ملكان �لذي �سي�س���تقبل �لهبة �ملقدمة من �حلكوم���ة �لرتكية للبلدة وهي 
عب���ارة عن وح���د�ت تدري�ش جاهزة وجمهزة مع ملحقاتها �ست�س���م �ىل �ملدر�س���ة 

�ملهنية يف مغدو�سة.
ور�فق �لوزيرة �حلريري يف �جلولة �لنائب �لدكتور مي�س���ال مو�سى ومدير عام �لتعليم 
�ملهن���ي �أحم���د دياب ورئي�ش بلدية مغدو�س���ة �لدكتور غازي �ي���وب وكاهن �لرعية �لأب 
توفيق حور�ين ومدير �ملدر�س���ة �ملهنية وخماتري وفاعليات �لبلدة، بال�سافة �ىل رئي�ش 

�لوحدة �لهند�سية يف وز�رة �لرتبية �ملهند�ش جمال عبد �هلل. 
وعاين���ت �حلريري عن قرب �لأماكن �ملقرتحة م���ن قبل �لوز�رة ومن قبل �لأهايل 
لإ�س���تقبال �لهبة �لرتكية، لإختيار �لأن�سب منها للمدر�سة وللبلدة. وكلفت �لد�ئرة 
�لهند�سية يف �لوز�رة در��سة �لقرت�حات �ملقدمة بهذ� �خل�سو�ش متهيدً� لتحديد 

�ملكان �لنهائي �لأ�سبوع �ملقبل. 
و�أعلنت �حلريري �ثر �جلولة عن عزم وز�رة �لرتبية وبالتز�من مع م�س���روع �لهبة 

�لرتكية �طالق م�سروع ترميم و�عاجة تاأهيل مبنى �ملدر�سة �ملهنية يف �لبلدة.
وقالت: �ملو�سوع يتعلق بزيادة وحد�ت جاهزة ملهنية مغدو�سة و�لتي حتتاج �ىل هذ� 
�لأمر لأن �ملهنية بنيت قبل �ربعني �سنة، و�همية هذ� �لتجمع لالأبنية �ملدر�سية �أنه 
جتمع ملك �لدولة وملك وز�رة �لرتبية، ون�ستطيع �أن نحافظ على �كرب قدر ممكن 
م���ن �حليوي���ات �لتي ميكن �ن تقوم د�خل �لتجمع، هناك ملعب كرة قدم ي�س���تفيد 
منه �س���باب �لبل���دة و�ملحيط، ونحنا نطم���ح لأن يكون ملعبا حقيقي���ًا. وقد تفقدنا 
�ملوق���ع وتبلورت لدينا �فكار متعددة لالإ�س���تفادة من �مل�س���اهمة �لرتكية، لنه لي�ش 
لدينا م�سلحة يف �ن نحرم مغدو�سة من 800 مرت مبني تابع للمهنية �أكرب مبرتني 
م���ن �لبن���اء �لذي نحن متو�جدون فيه.. �ي �ن مغدو�س���ة ��س���بحت  ملتقى بتجمع 
�ملد�ر�ش هذ� لكل �ملحيط..�لهدف �لأ�سا�س���ي هو �ن جند ت�ستطيع �لنا�ش �ن ت�سل 
�ليها ب�س���هولة وهذ� و��سح من عدد �لطالب �ملوجود لدينا. وبالن�سبة لنا �سن�سعى 
لرتميم هذ� �ملبنى و�لذي هو حق مغدو�س���ة. ونحن �عطينا �لوحدة �لهند�س���ية يف 
وز�رة �لرتبية مهلة �ىل يوم �لثنني كي تعطينا �قرت�حًا �سمن �لتفاق �لذي تو�سلنا 
�ليه مع كل فاعليات �لبلدة وبح�س���ور �ملدير �لع���ام للتعليم �ملهني و�لتقني و�لذين 

هم بالنهاية �سي�ستلمون هذه �لهبة. 
من جهته �لنائب مي�سال مو�سى رحب بالهبة �لرتكية �ملقدمة لبلدة مغدو�سة منوها 
بجهود وزيرة �لرتبية يف هذ� �لطار وقال: هو مو�س���وع هبة لدعم �ملدر�سة �ملهنية 
يف مغدو�سة، ويتعلق بعدم وجود م�ساحة متوفرة من �لأر�ش، كون هناك ملعب كرة 
قدم تابع لوز�رة �لرتبية لكن ي�س���تعمل من �ه���ايل �لبلدة، فمطلوب �ليوم �حلفاظ 
على هذ� �مللعب لكن �ي�س���ا قبول هذه �لهبة و�ن يكون هناك م�ساحات كافية لهذه 
�لهبة، فالزيارة كانت مببادرة من �لوزيرة �حلريري لكي يتم تن�سيق هذ� �ملو�سوع 
و�ن �ساء �هلل توفقنا �ىل حلول وهناك خيار�ت متعددة �سيتم در��ستها هند�سيا مبا 
يكفل تدعيم هذه �ملدر�سة �ملهنية وتقويتها مب�ساعدة �لوزيرة �حلريري ومبا يوؤمن 

�حلفاظ على ملعب كرة �لقدم .

حي���ث �س���ّطرو� �س���ريتهم وذكرياته���م �ملقا�س���دية، و�س���رية 
حياتهم �لذ�تية وذلك، خالل جولة نظمتها �جلمعية لقد�مى 
متخرجيها على �ملوؤ�س�سات �لتابعة لها يف �سيد�، بد�أت بزيارة 
ثانوية ح�سام �لدين �حلريري للتعرف على هذ� �مَلعلم �لرتبوي 
�لهام �لذي قّدمه للمقا�س���د رئي�س���ها �لفخ���ري دولة �لرئي�ش 
�ل�س���هيد رفي���ق �حلري���ري، �نطلق بعده���ا �لوفد �ملقا�س���دي 
�إىل مدر�س���ة عائ�س���ة �أم �ملوؤمنني �لرت�ثية �لتي تقوم موؤ�س�سة 
�حلري���ري على نفقتها بتنفيذ جميع �لأعمال �لهند�س���ية فيها 
للحفاظ على �لرت�ث، جولة د�خل �أ�سو�ق مدينة �سيد� �لقدمية 
و�سوًل �إىل ثانوية �ملقا�سد �لإ�سالمية للبنني، ير�فقهم رئي�ش 
�جلمعي���ة �ملهند�ش حممد ر�جي �لب�س���اط وعدد من �أع�س���اء 
جمل�س���ي �لأمن���اء و�لد�رة يف �جلمعية. و�لقى �لب�س���اط كلمة 
باملنا�س���بة نوه فيها باجلهود �لتي بذلت لإ�س���د�ر هذ� �لكتاب 
موؤك���دّ� على دور �ملقا�س���د �خلريي و�لوطني و��س���عًا ن�س���ب 
هًا  عينيه �إعادة �للحمة بني �ملقا�س���ديني ومقا�سدهم... ومنوِّ
باخلرّيين م���ن �أبناء هذ� �لبلد �لطيب �لذين و�كبو� م�س���رية 

�ملقا�سد دعمًا ماديًا ومعنويًا.
بعدها متَّ توزيع كل �ملن�سور�ت �لتي �سدرت عن �جلمعية لهذ� 
جيه���ا، و�ختتم  �لع���ام مب���ا فيها كتاب �ملقا�س���د باأقالم متخرِّ

يجني. �لحتفال بغد�ء على �سرف ُقد�مى �خلرِّ
�إىل رئي����ش  بالإ�س���افة  �لذي���ن ح�س���رو�  �ملتخرجي���ني  م���ن 
جمعية �ملقا�س���د �خلريية �لإ�س���المية �سيد� �ملهند�ش حممد 
ر�ج���ي �لب�س���اط:رئي�ش جمعي���ة �ملقا�س���د �لأ�س���بق �لدكت���ور 
عدنان �لنو�م، رئي�ش موؤ�س�س���ة �حلري�ري �لأ�س���تاذ م�سطفى 
�لزع���رتي، �لنائ�ب �ل�س���ابق �ملحامي �أحمد �س���ويد، �لدكتور 
�أمني �ل�سو�س���ي، �لأ�س���تاذ �أحمد �جلارو�ش، �لأ�س���تاذ عاطف 
�جلبيل���ي، ممث�ل ع�ن �ملتخرج �لأ�س���تاذ خال���د �لنكدي ولده 
با�سم، �للو�ء يا�سني �سويد، �لأديبة �لأ�ستاذة حكمت �ل�سباغ 
و�ملعروف���ة با�س���م �لدكتورة مين���ى �لعيد، �لأ�س���تاذ خالد �أبو 
علف���ه، �لأ�س���تاذ وهيب بو عّيا�ش، �لأ�س���تاذ حمم���ود �خلليل، 
�لأ�س���تاذ �س���ليم �س���نجر، �أمني �س���ر نقابة �ملحامني يف لبنان 
�ملحامي حممد �سهاب، �لأ�س���تاذ ح�سن عبد �جلو�د، �لعميد 
غ�س���ان ظاهر، �ملهند�ش كمال �لنقوزي، ع�س���و بلدية �س���يد� 
�ملهند����ش حممود �لدند�س���لي، رئي�ش بلدية �س���يد� �ل�س���ابق 

�ملهند�ش هالل قرب�سلي.
نو� عاليًا �لتطور  يجون ذكرياتهم �ملقا�سدية وثمَّ ��ستعاد �خلرِّ
�لرتبوي و�لعمر�ين يف جمعية �ملقا�س���د، من مدر�س���ة و�حدة 

�إىل جمموعة مد�ر�ش متطورة.

بهية �حلريري تفقدت برفقة م��شى وفاعليات مغدو�شة 
�ملدر�شة �ملهنية وحميطها متهيد� لتحديد 

مكان وحد�ت �لتدري�ش �جلاهزة �ملقدمة من �حلك�مة �لرتكية

تت�يجًا لن�شاطاتها مبنا�شبة �لعيد �لثالثني بعد �ملِائة على تاأ�شي�ش 
�ملقا�شد قامت جمعية �ملقا�شد �خلريية �لإ�شالمية �شيد�، باإطالق 

جيها” 1943-1956م. كتابها �لأول ”�ملقا�شد باأقالم متخرِّ
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�حتفلت جمعية �ملوؤ��ساة و�خلدمات �لجتماعية 
يف �س����يد� بتخري����ج �لدفع����ة �ل�س����ابعة ع�س����رة 
م����ن طالباته����ا يف كل من معهد �س����يد� �لتقني 
لل�س����ابات ومرك����ز �لتدري����ب �ملهن����ي �ملعج����ل، 
مب�س����اركة وزيرة �لرتبي����ة و�لتعليم �لعايل بهية 
�حلريري ويف �حتفال �أقيم على �س����طح �ملبنى 
�جلديد �لذي يتم بناوؤه �س����من �أعمال �لتو�س����ع 
�لتي ت�سهدها �جلمعية  وح�سر �حلفل ح�سد من 
�ل�سخ�س����يات تقدمهم رئي�ش �ملوؤ�س�س����ة �لعامة 
لالإ�س����تخد�م عب����د �لغن����ي �س����اهني و�لقا�س����ي 
�ل�س����رعي �ل�س����يخ حممد �أبو زي����د، ومدير د�ر 
�لعناية �لأر�س����مندريت نقول �س����غبيني وع�سو 
�ملجل�����ش �لبل����دي ملدينة �س����يد� رىل �أن�س����اري 
�ل�س����ماع وح�س����د من مدر�ء �ملد�ر�ش وممثلون 

عن هيئات �أهلية و�جتماعية.

��س���تهل �حلفل بالن�س���يد �لوطني �للبناين فكلمة 
ترحي���ب من عريف �لإحتفال خلي���ل متبويل، ثم 
�ألقت مديرة �جلمعية مي حا�سبني ح�سي�سو كلمة 
�أكدت فيها �أن هذ� �ل�س���رح �لرتبوي �لجتماعي 
�سيبقى ي�س���ع نور� وتاألقا ويرفع عاليًا ر�ية �لعلم 
و�ملعرفة و�لثقافة لتكون خّفاقة يف �سماء �لرتبية 
و�لتعلي���م. وقال���ت: �إّن �لرتبي���ة و�لتق���ّدم �أم���ور 
مرت�بطة وي�س���عب ف�س���ل بع�س���ها عن بع�س���ها 
�لآخر، و�ملجتمع �لذي تتقّدم �لرتبية فيه ي�س���هد 
�لتقّدم و�لتمّدن بخالف �ملجتمعات �لقا�سرة يف 
�لرتبي���ة، فاإّن متدنها يتاأخر بقدر تاأخر تربيتها. 
و�إن �أح���د �أه���د�ف �لرتبي���ة �لإرتق���اء بالإن�س���ان 
دون �ن ين�س���ى ف�س���ل حميط���ه علي���ه  فهل نحن 

كلبنانيون معرتفون بف�س���ل لبنانن���ا علينا؟. �إننا 
يف معهد �س���يد� �لتقني لل�ّساّبات ن�سعى جاهدين 
�إىل �لرتكي���ز على عملية �لرتبي���ة و�ملو�طنية مع 
�لتح�س���يل �ملهني و�لتقني ملا لها م���ن دور فّعال 

يف بناء �ملجتمعات. 

و�ألقت �لطالبة نور �ل�سو�سي كلمة �ملتخرجات ثم 
حتدثت رئي�سة �جلمعية عرب رعد كل�ش فقالت: 
�ن هذ� �ل�سرح بني و�سيد بهمة �أبناء هذه �ملدينة 
�لعريقة �لتي لها تاريخ جميد يف �لعطاء، �سرح 
�رتفع بثقة من �أه����ل �خلري وو�كب �لتطور بفعل 
�إميان من �أع�س����اء �جلمعية �أنا�ش �آمنو� بالعمل 
�لتطوعي فت�س����ابكت �أياديهم بالأيادي �لبي�ساء 
فاأ�س����بحنا على ما نحن عليه �ليوم من موؤ�س�سة 
متعددة �لن�س����اطات و�لعطاء�ت له����ا دور فاعل 
يف منطقة �س����يد� و�جلو�ر. و�ن �لقطاف جت�سد 
بال�س����فافية و�ملو�س����وعية �لتي متي����زت بها هذه 
�جلمعية مما دفع بكل �ملوؤ�س�سات حملية كانت �أم 
عربية �أم دولية لو�سع ثقتها يف جمعية �ملو��ساة 
مما ترجم م�س����اريع خدماتي����ة وتنموية خدمت 

وتخدم �س����ريحة كبرية 
�ملجتمع،  �س����ر�ئح  م����ن 
�لت����ي  �ل�س����ريحة  ه����ذه 
نحر�ش نح����ن كجمعية 
على �لتو��س����ل معها يف 
لتعود  �ملنا�س����بات  كافة 
بالفائ����دة عليه����ا وعلى 
وعائالته����ا. حميطه����ا 

ومل����ا كان عمل �جلمعية 

قد تو�س����ع لي�سمل قطاعات �س����تى فنحن ب�سدد 
�إن�س����اء ه����ذ� �ملبن����ى �ل����ذي نقف على �س����طحه 
�لآن بوع����ود خ����رية من �أه����ل �لعطاء، كم����ا �إننا 
قمنا ب�س����ر�ء �لأر�ش �ملال�سقة للمبنني لي�سبح 
جمموع ممتلكات �جلمعية حو�يل 8 دمن يف قلب 
مدين����ة �س����يد�. هذ� �لتو�س����ع يحملنا م�س����وؤولية 
ولك����ن ب����الإر�دة و�لت�س����ميم و�لعم����ل �ل����دوؤوب 
�س����نكون على م�ستوى هذه �مل�س����وؤولية باإذن �هلل 

تعاىل..

وكانت كلمة لرئي�ش �ملوؤ�س�سة �لوطنية لال�ستخد�م 
عبد �لغني �س���اهني نوه فيها بال���دور �لذي تلعبه 
جمعية �ملوؤ��ساة و�خلدمات �لجتماعية من خالل 
موؤ�س�س���اتها ومعاهده���ا �لرتبوي���ة و�لجتماعية 
يف تاأهي���ل �لفتيات للم�س���تقبل وللدخول يف غمار 
�حلي���اة، م�س���دد� عل���ى �أهمي���ة بر�م���ج �لتاأهيل 
و�لتدري���ب �ل�س���ريع و�مل�س���تد�م يف بناء ن�س���ف 

�ملجتمع �لذي متثله �لفتاة و�ملر�أة.
عل���ى  �ل�س���هاد�ت  توزي���ع  ج���رى  �خلت���ام  ويف 

�ملتخرجات.

مناسبات مناسبات

جمعية �مل�ؤ��شـــــاة 
تخرج �لدفعة �ل�شابعة ع�شرة 
من طالبات معــهد �شـيد� �لـتقـني
لل�شابات ومركز �لتدريب �ملهني

�ملعجل مب�شـاركة�لـ�زيرة�حلريري

��شتقبلت �ملبدعتني �ل�شيد�ويتني يف جمايل �لطب و�لأدب 
منرية حبلي و�ألك�شندر� �شريتح

بهية �حلريري: متثالن لبنان �لذي نريده على �ش�رة �أبنائه �ملبدعني

لق���اء�ت وزي���رة �لرتبي���ة و�لتعلي���م �لع���ايل بهي���ة 
�حلري���ري يف جمدلي���ون �أم����ش مّيزه���ا �لإب���د�ع 
و�لتفوق، حيث ��س���تقبلت �حلري���ري يف جمدليون 
�لطبيب���ة �للبناني���ة �بن���ة مدين���ة �س���يد� �لدكتورة 
من���رية حبل���ي و�ملتخ�س�س���ة يف معاجل���ة ح���الت 
�لأجّنة �مل�ستع�س���ية، و�لتي متكنت من �ل�سهام يف 
�إحر�ز فتح متقدم يف هذ� �ملجال يتمثل يف معاجلة 
حالت ��س���ابة �جلنني باأمر��ش �لقلب و�س���رطان 
�لرئة وحالة �ت�س���ال �لأوعية �لدموية بني جنينني 

تو�أمني قبل �لولدة.
و�طلع���ت �حلريري م���ن حبلي �لتي تتاب���ع �بحاثها 
 Fetal Care ومتار�ش �خت�سا�س���ها يف م�ست�سفى
�أوهاي���و  ولي���ة  يف   Center of Cincinnati
�لأمريكي���ة، على ما حققته يف هذ� �ملجال و�جلدي 
يف عامل جر�حة وعالج �لأجّنة، معربة عن فخرها 
مبا و�سلت �ليه منرية وبكل �جناز يحققه كل عقل 
لبناين مبدع وكل موهب���ة لبنانية يف �ي جمال من 
�ملج���الت فكي���ف �ذ� كان هذ� �لإبد�ع �س���ادر عن 

�بنة �سيد�..
كم���ا ��س���تقبلت �حلري���ري �لطالب���ة �ل�س���يد�وية 
�ملتفوقة �ألك�س���ندر� �س���ريتح �لتي نال���ت منحة من 
جامع���ة "ي���ال" يف �لولي���ات �ملتح���دة �لأمريكي���ة 
لدر��سة �سهادة �لدكتور�ه يف �لأدب �ملقارن بثالث 
لغ���ات وذلك بع���د تفوقها يف هذ� �لخت�س���ا�ش يف 
جامعة LAU يف بريوت، علما �أن �ألك�سندر� فازت 

يف �لعام 2005 باملرتبة �لأوىل على �سعيد لبنان يف 
�سهادة �لآد�ب و�لن�سانيات �لر�سمية وهي خريجة 

ثانوية رفيق �حلريري يف �سيد�.
وتتناول �ألك�سندر� يف ر�سالة �لدكتور�ه �لتي ت�ستعد 
له���ا �لأدب بثالث لغات من خالل حقبات تاريخية 
ومعا�س���رة كان لها تاأثري على م�سار وتطور �لآد�ب 
و�نعكا�س���ها على وج���وه �حلياة و�لثقافة ول �س���يما 
�مل�سرح و�ل�سينما و�لعلوم، وجتري مقارنة بني فيما 

بني هذه �لآد�ب وفقا للغاتها وحقباتها..
وقالت �س���ريتح �ن �حل�سول على منحة من جامعة 
لني���ل �لدكتور�ه يف �خت�س���ا�ش �لأدب �ملقارن كان 
مبثاب���ة حل���م بالن�س���بة له���ا و�أن �لدور �لأ�سا�س���ي 
يف �حل�س���ول عل���ى ه���ذه �لفر�س���ة لتحقيق �حللم 
ه���و جلامعته���ا LAU. و�س���كرت �س���ريتح �لوزيرة 
�حلري���ري عل���ى مو�كبته���ا ودعمها له���ا ورعايتها 
لتف���وق و�ملتفوق���ني وفتح �لآف���اق �أمامهم للم�س���ي 

بخطى ثابتة نحو �مل�ستقبل.
م���ن جهتها بارك���ت �حلريري لألك�س���ندر� متيزها 
وتفوقه���ا �ملتو��س���ل من���ذ كان���ت يف ثانوي���ة رفي���ق 
�حلري���ري، ثم على �س���عيد لبن���ان يف �لمتحانات 
�لر�س���مية وبعده���ا يف جامع���ة LAU وتتويج هذ� 
�أم���ريكا  يف  �لدكت���ور�ه  ر�س���الة  بتق���دمي  �لتف���وق 
معتربة �أن �ألك�سندر� �سريتح ومنرية حبلي متثالن 
لبن���ان �ل���ذي نريده على �س���ورة �بنائ���ه �ملتفوقني 

و�ملبدعني. 

مدير �ملركز �لفرن�شي
وكان���ت �حلريري �لتقت يف جمدليون مدير �ملركز 
�لثقايف �لفرن�س���ي يف لبنان �جلنوبي �أوليفييه لجن 
بح�سور من�سقة �لأن�س���طة �مل�سرتكة مع �ملركز من 
قبل موؤ�س�س���ة �حلريري تهاين �سنتينا، حيث تناول 
�للق���اء �لتع���اون بني �ملرك���ز و�ملوؤ�س�س���ة يف تنظيم 
عدد من �لأن�س���طة �لثقافية و�لرت�ثية خالل �س���هر 

رم�سان �ملبارك.
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بع���د �نتخ���اب هيئته �لد�ري���ة �جلديدة وت�س���لمها 
مهامه���ا، ق���ام وف���د من ن���ادي روت���اري- �س���يد� 
يتقدمه رئي�س���ه �لدكتور بدر �لدين غز�وي بزيارة 
لوزي���رة �لرتبي���ة و�لتعلي���م �لعايل بهي���ة �حلريري 
يف جمدلي���ون. و�س���م �لوف���د كاًل م���ن “ �ل�س���فري 
عبد �ملوىل �ل�س���لح، طارق بعا�س���ريي، فرن�س���و�ز 
�جلوهري، بانا كل�ش قرب�س���لي، نزيه كل�ش، د�نية 
�ل�سلح، و�سام �سعب، �ملحامي عبد �حلليم �لزين 

وبا�سم رمالوي”. 
وو�س���ع �لوفد وزي���رة �لرتبية يف �أج���و�ء �نتخابات 
�لهيئة �لد�رية �جلديدة للنادي لعام 2010/2009 
وبرنامج عمل �لنادي للعام �ملقبل، حيث متنت لهم 
�حلريري �لتوفيق يف تاأدية �لر�س���الة �لتي �ختارو� 

حملها.
وحتدث رئي�ش �لنادي �لدكتور بدر غز�وي عن ثمانية 
م�س���اريع يزمع �لنادي �لقيام بها يف منطقة �س���يد� 
و�جلنوب خالل ولية �لهيئة �لد�رية �حلالية، منها 
ما يت�س���ل بدعم �ملد�ر�ش �لر�سمية، ومنها حمالت 
ت�س���جري و�ي�سا م�س���روع ملياه �ل�س���فة، وبر�مج دعم 
جلمعيات “ �هلنا وجامع �لبحر و�لبيت �ل�س���عيد”، 
وم�ساريع تتعلق مبعاجلة �لنفايات �ل�سلبة يف بع�ش 
مناط���ق �جلن���وب بدعم م���ن �ل�س���ندوق �لكويتي، 
وتق���دمي منحت���ني در��س���يتني و�حدة ملدة 3 ��س���هر 

و�لثانية ملدة �سنتني للتدريب على �ل�سالم. 

ويف ما يتعلق مب�س���روع �لت�س���جري قال غز�وي : �ن 
�مل�س���روع ينفذ من قبل �أندية �لروتاري على �سعيد 
لبنان ككل وي�س���مل غر�ش مليون �سجرة على مدى 
�أرب���ع �س���نو�ت، و�س���نبد�أ باملرحلة �لأوىل بالن�س���بة 
للجنوب بغر�ش �ألف �س���جرة يف منطقة �س���رحبيل 
حتى نهاية �لعام �حلايل بالتعاون مع بلدية بق�سطا 
�لت���ي تتب���ع لها،ك���ون ه���ذه �ملنطقة ت�س���هد تز�يد� 

�سكانيًا وعمر�نيًا م�سطردً�. 
و�أعلن غز�وي �ي�س���ًا عن �أن برنامج روتاري �سيد� 
للمرحلة �ملقبلة ي�س���مل تنظيم دور�ت تدريبية على 
�لقي���ادة “ RAYLA “ �أي “ �س���باب �لروت���اري 
للتدريب عل���ى �لقيادة “ و�لتي تنظم على �س���عيد 
بلد�ن عربية مثل م�سر و�لأردن و�لبحرين ولبنان 
بالإ�س���افة �ىل قرب����ش، و�ن���ه متنى عل���ى �لوزيرة 
�حلريري ت�س���مية �س���باب من قبلها للم�س���اركة يف 

هذه �لدور�ت. 
ويف مو�س���وع �حلديق���ة �لعام���ة �لت���ي قدمها نادي 
روتاري–�س���يد� لبلدية �ملدينة عند مدخل �س���يد� 
�ل�س���مايل بعدما قام بت�س���جريها وجتهيزها، قال 
�لدكت���ور غز�وي �ن ه���ذه �حلديقة كلف���ت �لنادي 
�أل���ف دولر �أمريك���ي وق���ام بتجهيزه���ا  نح���و 37 
وت�سجريها بدعم من نادي �لروتاري �لعاملي وقمنا 
بت�س���ليمها �ىل �لبلدي���ة �لتي كان م���ن �ملفرت�ش �أن 

تقوم برعايتها.... 

وفود يف جمدليون
وكان���ت �لوزي���رة �حلري���ري تابعت �س���وؤونا حياتية 
ومطلبي���ة وخدماتية مع وف���ود بلدية و�س���عبية من 
خمتل���ف مناط���ق �جلن���وب �للبن���اين ز�رته���ا يف 
جمدلي���ون. ومن ب���ني �لوف���ود �لز�ئ���رة : وفد من 
بلدة �لقليل���ة و�آخر من �لفريدي�ش برئا�س���ة رئي�ش 
�لبلدية �أني�ش �س���ليقة، وفد من �للجنة �لن�سائية يف 
�بل �ل�سقي، وفد من �لوز�ين برئا�سة رئي�ش �لبلدية 
ح�س���ني �لأحمد، وفد من جمعية بيت �س���تي وجدي 
يف رمي����ش. بال�س���افة �ىل وف���ود ومو�طن���ني من: 
�ل�س���و�نة،�ملغريية، �س���يد�، �لنبطي���ة، كفررمان، 
�لكفور، �لنجارية، �لعبا�سية، �سحيم، حارة �سيد�، 
كفردون���ني، و�دي �لزين���ة، مرجعي���ون، بنعف���ول، 
عنقون، �لربغلية، �لغ�س���انية، �س���بعا، كفرتبنيت، 
مروحني، ب�س���ابا، �لبيا�ش، كفرملك���ي، �لهبارية، 

�لكفري، �لدوير، ديرميما�ش و�سور.
كما ��ستقبلت �لوزيرة �حلريري �لطالب علي �أحمد 
�لأحم���د من بل���دة �لربغلية �لذي قدم لها ن�س���خة 
ع���ن ر�س���الة �ملاج�س���تري يف �للغة �لعربي���ة و�آد�بها 
و�لتي ناق�سها ونالها بدرجة جيد جد� من �جلامعة 
�ل�س���المية – فرع خلدة وهي بعنو�ن”  جماليات 
�ملكان يف �س���عر حممد كامل �سعيب ) �لعاملي( “. 
و��س���رف عليه���ا �لدكاترة “ �س���امل �ملعو�ش، وجيه 

فانو�ش و�سليمان م�سيكي “. 

بهية �حلريري ��شتقبلت �لهيئة �لد�رية �جلديدة 
لـ"روتاري"- �شيد� ووف�دً� جن�بية

د.غز�وي: ملي�ن �شجرة من  �أندية �لروتاري
لكل لبنان.. تبد�أ باألف يف �شيد�

ترع����ى وزي����رة �لرتبي����ة و�لتعلي����م �لع����ايل بهية 
�حلريري و�س����فري فل�سطني يف لبنان عبا�ش زكي 
عند �ل�ساعة �ل�سابعة من م�ساء �لثالثاء 28 متوز 
2009، حفل �طالق » �ملخيم �ل�سيفي �مل�سرتك 
�لثالث لل�س����باب �للبناين و�لفل�س����طيني » و�لذي 
تنظم����ه موؤ�س�س����ة �حلري����ري للتنمي����ة �لب�س����رية 
�مل�س����تد�مة بالتع����اون م����ع �ملنظمة �لفل�س����طينية 
حلقوق �لإن�س����ان وجمعية �ل�س����باب �لفل�سطيني 
“ �لقد�ش  �طار فعاليات �حياء  “ يف  “ لجىء 
عا�س����مة للثقافة �لعربية للع����ام 2009 وذلك يف 

مدر�س����ة دي����ر �ملخل�ش- ج����ون حتت عن����و�ن “ 
ق�س����ية وهوي����ة “ وي�س����تمر حتى �لثال����ث من �آب 

�ملقبل. 
ويهدف منظمو �ملخيم �ىل جمع عدد من �ل�سباب 
�للبناين و�لفل�سطيني يف �طار تثقيفي وترفيهي من 
�أجل تعريفهم على �لقد�ش ومكانتها عرب �لتاريخ، 
بال�س����افة �ىل تطوير معرفتهم �لنظرية و�لعملية 
يف جمال حقوق �لن�س����ان �لثقافية ومدى �رتباط 
وتاثري هذه �حلقوق على جملة من �لق�س����ايا مثل 
: �ملو�طن����ة، �لهوي����ة، �لعي�ش �مل�س����رتك، �لأزمات 

و�حل����روب.. و�ىل تعريفهم باجله����ود �ملبذولة يف 
�طار حو�ر �حل�سار�ت 

وح�س����ب �لقيمني على �ملخيم فاإن �أكرث من �س����تني 
�س����ابا وفت����اة لبناني����ني وفل�س����طينيني من خمتلف 
�ملناطق �للبنانية ومع �سباب فل�سطيني من د�خل 
�ط����ار  يف  �س����يجمتعون  �لفل�س����طينية،  �لأر��س����ي 
حو�ري وتثقيف����ي للتعرف على �حلق����وق �لثقافية 
لالن�س����ان ودورها يف تعزيز �لعي�ش �مل�س����رتك ويف 
تكري�����ش �لتق����ارب ب����ني �لثقاف����ات و�لتق����ارب يف 

�ملجتمع �لو�حد.

برعاية �حلريري وزكي �ملخيم �ل�شبابي �للبناين �لفل�شطيني 
�لثالث ينطلق م�شاء �لثالثاء يف دير �ملخل�ش
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عر�س���ت وزي���رة �لرتبي���ة و�لتعليم �لع���ايل بهية 
و�لإن�س���انية  �لجتماعي���ة  �لأو�س���اع  �حلري���ري 
للوجود �لفل�سطيني يف منطقة �سيد� مع وفد من 
�للجان �ل�سعبية ملنظمة �لتحرير �لفل�سطينية يف 
�س���يد� وخميماتها ز�رها يف جمدلي���ون يتقدمه 

�أمني �سر �للجان حممد هاين �ملوعد. 
و�س���كر �لوفد �حلريري على كل م���ا تقوم به من 
جهود ومبادر�ت ت�س���ب يف دعم �س���مود �ل�سعب 
�لفل�س���طيني ول �س���يما يف �ملخيم���ات وم�س���اندة 
ق�ساياه �ملحقة. و�أطلع �لوفد �حلريري على عدد 
من �لق�س���ايا �حلياتي���ة و�خلدماتي���ة و�لرتبوية 

�مللح���ة �لتي ته���م �أبن���اء �ملخيمات ، ول 
�سيما مو�سوع تاأهيل طريق درب �ل�سيم 
من جه���ة �ملدخل �جلنوب���ي ملخيم عني 
�حللوة ك���ون ه���ذه �لطريق ه���ي خارج 
ح���دود �ملخي���م وبالتايل غري خا�س���عة 
خلدمات �لأونرو�، ومو�س���وع ��ستكمال 
�لثانوي���ة �لت���ي يت���م بناوؤه���ا و�لتابع���ة 
لالأون���رو� يف �ملية ومية مب���ا يخفف من 
�ل�س���غط عل���ى �ملد�ر����ش �ملوج���ودة يف 
خميم���ي عني �حللوة و�ملي���ة ومية ويحد 
ن�س���بيا من �عتم���اد مب���د�أ �لدو�مني يف 
بع�ش �ملد�ر�ش فيهما. �ىل جانب بع�ش 
�لق�سايا �ملطلبية �ل�سحية و�لجتماعية 

و�حلياتية. 
و�أك���دت �لوزيرة �حلري���ري �أمام �لوفد 
�ملدني���ة  �حلق���وق  باإق���ر�ر  �لتم�س���ك 
و�لن�سانية للوجود �لفل�سطيني يف لبنان 

حلني عودتهم �ىل �أر�سهم فل�سطني و�لتي هي حق 
له���م وفقا للقر�ر �لدويل 194. و�أبلغت �حلريري 
�لوف���د �أن �لثانوية �لتي يت���م بناوؤها يف �ملية ومية 
��س���بحت �سبه جاهزة  لإ�ستقبال �لطالب، و�أنها 
ت�س���عى لتاأمني �أر�ش ثانية لتقدميها �ىل �لأونرو� 

لبناء مدر�سة ثانية عليها.
وكانت �حلريري �لتقت روؤ�ساء و�أع�ساء �ملجال�ش 
�لبلدية �ل�س���ابقة لالأطفال يف �س���يد� ومنطقتها 
وتد�ول���ت معهم يف �مكانية �لبدء بت�س���كيل هيئة 
تاأ�سي�س���ية لو�سع هيكلية د�خلية للمجل�ش �لبلدي 
لالأطف���ال وحتويل���ه �ىل موؤ�س�س���ة، كونه���م مرو� 

بهذه �لتجربة ومطلعني على �برز �لق�س���ايا �لتي 
تهم مدينتهم وميكنهم و�سع ت�سور حول �أهد�ف 

ومهام وجلان هذ� �ملجل�ش.
ويف كلم���ة له���ا �أمامهم، قالت �حلري���ري : نحن 
فكرنا �أن نطلق من هذه �ملدينة موؤ�س�س���ة �ملجل�ش 
�لبل���دي لالأطفال وتاأخ���ذ علمًا وخربً� وي�س���بح 
لديها نظام د�خلي ويف نف�ش �لوقت ت�س���م �ليها 
جتارب كل �لذين مبرو� باملجل�ش �لبلدي لالأطفال 
يف �س���يد�. ونحن نفتخر �أن تكون باكورة �لرتبية 
على �لدميقر�طية وبن���اء �ملو�طنية �نطلقت من 

هذه �ملدينة. 

مناسبات مناسبات

 لدى �ل�سعب �لفل�س���طيني ��سر�ر على عدم �سياع 
ق�س���يته وحقه يف دولت���ه ويف وطن���ه ومهمتنا دعم 
ه���ذ� �لتوجه �ملجتم���ع �لدويل جدي ه���ذه �ملرة يف 
�يج���اد �حلل���ول �لتي تو�س���ل للحقوق لك���ن هذ� ل 
يكف���ي، يجب �أن نو�كب �جلدية يف �حلركة �لدولية 
بالتما�س���ك و�لت�س���امن ومت�س���كنا بح���ق �لع���ودة 
وبرف����ش �لتوط���ني، �لقد����ش لن تك���ون يف يوم من 
�لأي���ام حكر� على جهة دون �لأخرى و�س���تبقى هي 

قمة �لق�سايا �لعادلة و�ملقد�سة.
قامت وزيرة �لرتبية و�لتعليم �لعايل بهية �حلريري 
بزيارة ملدر�س���ة دي���ر �ملخل�ش يف جون)�ل�س���وف( 
حي���ث تفق���دت بح�س���ور �س���فرية �أملاني���ا يف لبنان 
�يب���رييل« �ملخي���م �ل�س���يفي  برييجيت���ا �س���يفكار 
�مل�س���رتك �لثالث لل�س���باب �للبناين و�لفل�س���طيني 
»و�لذي تنظمه موؤ�س�سة �حلريري للتنمية �لب�سرية 
�مل�ستد�مة بالتعاون مع �ملنظمة �لفل�سطينية حلقوق 
�لإن�سان وجمعية �ل�س���باب �لفل�سطيني” لجىء “ 
يف �طار فعاليات �حياء “ �لقد�ش عا�سمة للثقافة 
�لعربية للعام 2009 وحتت عنو�ن “ ق�سية وهوية، 
و�ل���ذي �نطلق �لثالثاء مب�س���اركة �س���بابية لبنانية 
وفل�س���طينية، وي�س���تمر حتى �لثاين من �آب �ملقبل. 
وكان يف ��س���تقبالها رئي����ش مدر�س���ة دير �ملخل�ش 
�لأب عبدو رعد ورئي�ش د�ر �لعناية �لأر�س���مندريت 
نقول �س���غبيني و�مل�س���رفان على �ملخيم نبيل بو�ب 
ووفاء بطر�ش بح�س���ور رئي�ش �ملنظمة �لفل�سطينية 
حلقوق �لن�س���ان غ�س���ان عبد �هلل وممث���ل جمعية 

لجىء عمر �لند�ف.
وبعد جولة على �أرجاء �ملخيم، �س���اركت �حلريري 
و�ل�س���فرية �لأملاني���ة يف لق���اء حو�ري مع �ل�س���باب 
�مل�س���اركني. فنوهت �حلري���ري يف كلمة لها خالل 
�للق���اء بالتجرب���ة �لناجحة لهذ� �ملخيم �ل�س���بابي 
على مدى �لعامني �ملا�سيني معتربة �أنه �ساهم �ىل 
حد كبري يف �عادة بناء ج�سور �لتو��سل و�لثقة بني 
�ل�س���باب �للبن���اين و�لفل�س���طيني و�أز�ل �لكثري من 

�لهو�ج����ش و�لأم���ور �مللتب�س���ة بني �ل�س���عبني، وفتح 
حو�ر� مبا�س���ر� بني �ل�س���باب. وقال���ت : �ن جتربة 
�حل���و�ر �للبناين �لفل�س���طيني كان���ت ناجحة جدً� 
وكان له���ا دور يف مو�كب���ة ودع���م �س���مود �ل�س���عب 
�لفل�س���طيني �بان �حلرب على غ���زة، كما �أنه عزز 
مت�س���ك �ل�س���عب �لفل�س���طيني يف لبن���ان بحقه يف 
�لع���ودة ودعم �للبناني���ني له يف ه���ذ� �حلق.نعترب 
�ن �لذي �س���يغري �ل�س���ورة هو �أنتم �جليل �جلديد 
لأن �جلي���ل �جلدي���د لديه هو�ج����ش ل تختلف بني 
منطقة و�أخرى وبني جن�س���ية و�خرى، �لكل يحكي 
بالبطال���ة و�حلريات و�ملو�طنة وبحق �لن�س���ان �أن 
يعي����ش يف وطن ،�ن تكون حقوق���ه حمفوظة فكيف 
بال�س���عب �لفل�س���طيني �لذي لغاية ه���ذه �للحظة ل 
زلن���ا خمتلفني على �لوطن، لك���ن �ملو�طن موجود. 
�ملو�طن �أعترب �أنه هو �لذي �سيفر�ش على �ملجتمع 
�لدويل كله �أحقيته بالوطن. �ل�س���عب �لفل�س���طيني 
�سعب حي مل ي�ستكن خالل �ل�ستني �سنة و�أكرث لكل 
�ملظ���امل �لتي حلقت ب���ه، بقي يطالب ب���اأين يكون 
لدي���ه �أر�ش يقف عليها وهوي���ة ووطن ويكون عنده 
جو�ز �سفر و�أعرت�ف باأنه ينتمي �ىل دولة مثله مثل 
�ي مو�طن على هذه �لكرة �لأر�سية �ملوجودة. هذه 
�ملعاين تبق���ى معاين �ذ� مل تاأخ���ذ طريقها للتبني 
ونحن نعترب �أن �ل�سعب �لفل�سطيني يف �لأ�سا�ش هو 
�س���عب لديه ��س���ر�ر على عدم �سياع ق�سيته وحقه 
يف دولت���ه ويف وطنه، ونحن مهمتن���ا �أن ندعم هذ� 
�لتوجه و�ن نتبناه لأن ما �ساع حق ور�ءه مطالب. 

و��س���افت: �ملجتم���ع �ل���دويل ج���دي ه���ذه �ملرة يف 
عملي���ة �حللول �لتي تو�س���ل �ىل �حلقوق، لكن هذ� 
ل يكف���ي، ل يكف���ي �أن ل نو�ك���ب ه���ذه �جلدي���ة يف 
�حلركة �لدولية و�لدبلوما�س���ية �لت���ي نر�ها تتنقل 
ب���ني �حلني و�لآخ���ر، وتاأخذ م���رة عنو�نًا فرن�س���يا 
وم���رة بريطاني���ا وم���رة �أمريكي���ا ورو�س���يا، و�لكل 
يدخ���ل على خط ح���ل هذه �لق�س���ية. نحن يتوجب 
علينا �لتما�س���ك و�لت�س���امن وعدم فق���د�ن �لأمل 

ومت�سكنا بحق �لعودة وبرف�ش �لتوطني و�لتهجري. 
نح���ن يجب �أن ن�س���تفيد من �ن �لقد����ش هذ� �لعام 
هي عا�س���مة �لثقافة �لعربية.. �مل�سكلة �لتي نعاين 
منها ه���ي �ن هناك جهة و�ح���دة تخاطب �ملجتمع 
�ل���دويل هي ��س���ر�ئيل.. �لقد�ش لن تك���ون يف يوم 
م���ن �لأيام حكر� على جهة دون �لأخرى.. �ملهم �أن 
نكتب تاريخنا باأيدينا ل �أن نرتك �لآخرين يكتبوه، 
�ملهم نحن و�ياكم �ن نزيل �للتبا�ش عن �حلقيقة، 
ونبد�أ بكتابتها ونحن �تخذنا �لقر�ر باأن نبد�أ بق�سة 
�سغرية عن �لقد�ش مبا هي ق�سة تعليمية ن�ستطيع 
�أن نوزعها على كل �لأطفال لي�س���تطيعو� �أن يفهمو� 
م���اذ� تعني �لقد����ش وم���اذ� تعني مدينة �ل�س���الم 
ومه���د �لديانات.�س���نبقى نطالب بحقن���ا وبرت�بنا 
و�ملهم �أن ل ننق�سم على هذ� �حلق �أو على ق�سيتنا 
�لعادل���ة، لذلك �لتما�س���ك �لد�خلي هو �لأ�س���ا�ش. 
معت���ربة �أن ل �أم���ن �ن�س���انيا يف غي���اب �لدفاع عن 
�لق�س���ايا �لعادلة، ويف مقدمتها فل�سطني �لتي هي 

قمة �لق�سايا �لعادلة و�ملقد�سة. 
وبع���د لوحة فني���ة من �لرت�ثني �ل�س���عبيني �للبناين 
و�لفل�س���طيني، جالت �حلريري و�ل�سفرية �لأملانية 
على �ن�س���طة �ملخيم �ل�سبابي و�ن�سم �ليهما لحقا 
وزير �ل�س���وؤون �لجتماعية ماري���و عون على مائدة 

�لغد�ء.
وكان���ت �ل�س���فرية �لأملاني���ة �يبرييل د�س���نت بع�ش 
�لتجهيز�ت �لتي قدمته���ا �ملانيا ملطبخ وهي بقيمة 
12000 يورو ل�سالح مدر�سة وموؤ�س�سة دير �ملخل�ش 
�لكلرييكية �ل�سغرى يف دير �ملخل�ش جون بح�سور 
فعاليات �سيا�س���ية وروحية حيث كان يف ��ستقبالها 
رئي�ش �ملدر�س���ة �لأب عبدو رعد �لذي �طلعها على 
معامل �ملدر�سة �لتاريخية وعلى �لن�ساطات �ملتنوعة 

�لتي تقوم بها كموؤ�س�سة �جتماعية. 
ويف كلم���ة ترحيبية بال�س���فرية �لأملانية �س���كر �لأب 
عب���دو رع���د �ملاني���ا عل���ى تقدمياتها ممثل���ة بهذه 
�لتجهي���ز�ت �ملطبخي���ة �لت���ي �أ�س���ار �ىل �نها تتيح 

�أملانيــا  �شفــرية  تفقــدت 
�ملخيم �ل�شبابي �للبناين 
�لفل�شطينــي �مل�شرتك يف 

دير �ملخل�ش..
بهية �حلريري:

طه���ي طعام �س���حي م�س���ري� �ىل �ن ذلك �س���يتيح 
�قامة م�س���روع تعاون ما بني �ملز�رعني وبينهم عن 
طريق �ل�ستعانة مبنتجاتهم وطهيها وتوزيعها على 
�ملوؤ�س�سات �لجتماعية و�ل�سحية.وهذه �لتجهيز�ت 
�سمحت لنا �ن نحقق عدة م�ساريع منها �ن نح�سر 
طعامًا �س���حيا لالطفال �لذين نهتم بهم وعددهم 
60 طف���ال �س���من برنام���ج �لرعاي���ة �لد�خلية وما 
يق���ارب �ل700 طف���ل خالل �ملخيمات �ل�س���يفية. 
وهناك من �لأمور �ملهمة خميم �للقاء بني �ل�سباب 

�للبناين و�لفل�سطيني �لذي ت�ست�سيفه دير �ملخل�ش 
حت���ى تتقارب �لعق���ول و�لقلوب. �لهدف �لتو��س���ل 
ب���ني كل �لنا����ش و�ل�س���عوب من �جل بناء ح�س���ارة 
�ملحبة و�ل�س���الم �لت���ي يطمح �ليه���ا �جلميع فهذ� 
من �ملخيمات �ملهمة و�ل���ذي ياتي يف �طار �لقد�ش 

عا�سمة للثقافة �لعربية لهذ� �لعام..
و�بدت �ل�س���فرية �لأملانية م���ن جهتها �عجابها مبا 
يختزن���ه دير �ملخل����ش من تر�ث روحي و�ن�س���اين 
وم���كان لللقاء و�لتو��س���ل و�لتفاعل ب���ني �لثقافات 

�ملختلفة و�لذي ميثل �ملخيم �للبناين �لفل�س���طيني 
�لذي ي�ست�س���يفه �أحد وجوه���ه وقالت: قدمنا لهذ� 
�ملركز جتهيز�ت مطبخية متطورة ملطبخهم و�لذي 
�س���يكون لأج���ل متابعة وخدمة عمله���م �لجتماعي 
و�مل�س���اريع �لتي تق���وم بها �ملدر�س���ة وهي جزء من 
بر�مج �لدع���م �لتي تقدمها �أملاني���ا يف �لعديد من 
�ملجالت يف خمتلف �ملناطق �للبنانية.و�متنى لهم 

كل �لنجاح يف ذلك. 

�حلريري تلتقي �للجان �ل�شعبية �لفل�شطينية 
و�ملجال�ش �ل�شابقة لبلديات �لأطفال
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قالت وزيرة �لرتبية و�لتعليم �لعايل بهية �حلريري 
�ن �حليوية �ملوجودة لدى �ل�س���عب �للبناين حتتاج 
فقط لأن نبعد عنها �س���بح �لحتقان على �ل�س���احة 
�ل�سيا�س���ية. ور�أت �ن �لنقط���ة �لت���ي نبق���ى قلق���ني 
ب�س���اأنها هي مو�س���وع �لإ�س���تقر�ر، منوهة بك�س���ف 
�جلي����ش �للبن���اين لل�س���بكة �لرهابية �لت���ي كانت 
ت�س���تهدف �ليونيفي���ل و�جلي����ش وقال���ت �نه �جناز 

مهم يف ملف خطري. 
كالم �حلري���ري جاء خالل تروؤ�س���ها يف جمدليون 
�لجتم���اع �ل���دوري للجن���ة �للبنانية �لفل�س���طينية 
للح���و�ر و�لتنمي���ة يف �س���يد� وخميماته���ا، و�لذي 
جرى خالله �قر�ر عدد من �لأن�سطة و�ملهرجانات 
�لرت�ثي���ة �مل�س���رتكة �للبناني���ة �لفل�س���طينية �لت���ي 
�ستنظمها �للجنة خالل وبعد �سهر رم�سان �ملبارك 
ويف �طار �حتفالية �لقد�ش عا�سمة للثقافة �لعربية 

يف �خلريف �ملقبل. 
وق���ررت �للجن���ة يف ه���ذ� �لط���ار تنظيم �أم�س���ية 
رم�س���انية و�فطارين خالل �سهر رم�سان، و�قامة 
�لعر����ش �جلماع���ي �للبناين �لفل�س���طيني بعد عيد 
�لفطر مبا�س���رة، و�قام���ة حف���الت فولكلورية من 
�لرت�ث �لفل�س���طيني ون���دوة عن �لقد�ش يف �س���هر 
ت�س���رين �لثاين 2009 يف �سيد� بالتعاون مع وز�رة 

�لثقافة.
ومت خالل �لجتماع �ي�سا عر�ش للو�سع �ل�سيا�سي 
و�لأمن���ي �لع���ام، وتقيي���م لنتائ���ج ور�س���ة عم���ل “ 
عل���ى  �لفل�س���طيني  �للبن���اين  �حل���و�ر  مب���ادر�ت 
�س���عيد �ملجتم���ع �ملدين “ ومو�س���وع �مل�س���اركة يف 
�ملدر�س���ة �ل�س���يفية �لثانية للجنة �حلو�ر �للبناين 
�لفل�س���طيني “ �ل�س���باب �للبن���اين �لفل�س���طيني.. 
نحو ثقافة �ل�س���الم “، �ىل جانب عر�ش لأن�س���طة 

وتو�سيات �للجان �لفرعية. 
وتناولت �حلريري يف كلمة لها خالل �لجتماع �ىل 
�ل�ساأن �ل�سيا�سي و�لأمني �لد�خلي فقالت : ل �سك 
�أن �أهم نقطة بالن�س���بة لنا هي �ل�س���تقر�ر و�لأمن 

�سو�ء على �ل�ساحة �للبنانية �لد�خلية �و على �سعيد 
�ملخيم���ات، ونحن على تو��س���ل د�ئ���م مع خمتلف 
�لقي���اد�ت و�لفاعليات �للبنانية و�لفل�س���طينية من 
�أجل �ن نبقى متيقظني لأية حماولة لإ�س���تدر�جها 

�ىل �أية ��سكالت �أمنية..  
و�أ�سافت �حلريري: �ن �حليوية �لتي ي�سهدها لبنان 
هي حيوية عالية �مل�ستوى و�سببها �لإ�ستقر�ر و�لهدوء 
�ملوج���ود. علم���ا �أنه حت���ى �لآن ملُ ُت�س���ّكل �حلكومة 
وناأمل �أن ت�س���كل قريبًا. ونحن نرى �أن هذه �حليوية 
�ملوجودة يف �ل�س���عب �للبناين حتتاج فقط لأن نبعد 

عنها �سبح �لحتقان على �ل�ساحة �ل�سيا�سية.
ويف مو�س���وع ك�س���ف �جلي�ش �للبناين ع���ن توقيف 
�أف���ر�د �س���بكة �رهابي���ة كانت تخطط لإ�س���تهد�ف 
�جلي�ش و�ليونيفيل قالت �حلريري �نه �جناز مهم 
يف ملف خطري وناأمل �أن تكون �ل�سلطات قد متكنت 

من حما�سرة هذ� �خلطر و�حتو�ئه . 
و��س���افت �حلري���ري: �ن �ي �س���يء يف �لد�خ���ل ل 
يج���ب �أن يلهينا عن �خلطر �ل�س���ر�ئيلي �ملرتب�ش 
بلبن���ان لأن �ل�سيا�س���ة �ل�س���ر�ئيلية �لعد�ئية جتاه 
لبنان و�لعرب و�لفل�سطينيني مل تتغري، ل بالعدو�ن 
و�لحت���الل تغ���ريت، ول بال�س���تيطان تغ���ريت ول 
بالق�س���م و�لتهويد تغريت ول بعملية �لنق�س���ا�ش 
من قبل ��س���ر�ئيل على �لقد�ش. نحن نعرف �أنه يف 
�لنهاي���ة لدينا عدو و�حد  هو ��س���ر�ئيل، ول يظنن 
�ح���د �ن لدينا يف �لد�خل مهم���ا كان من خالفات 
�سو�ء على �مل�ستوى �لعربي �أو على �مل�ستوى �لد�خلي 
�أن لدينا �أعد�ء، لدينا �ختالف يف �لر�أي، �أما �لعدو 
�لأ�سا�س���ي �لذي ��ستوىل على مقدر�تنا و�لذي قتل 
نا�سنا ودفعنا �أثمانا وتدهورت حياتنا ب�سببه و�لذي 
�ختلفن���ا عليه و�تفقن���ا عليه هو ��س���ر�ئيل، وغريه 
لي����ش لدينا عدو�.. وهذ� يجب د�ئما �أن نوؤكد عليه 
حتى ل نتحول �ىل حماور ول نعاين �نق�س���امات يف 

�لد�خل ونن�سى �لعدو �لأ�سا�سي. 
ودع���ت �حلري���ري للرتكي���ز عل���ى كل �ملنا�س���بات 

و�ملحط���ات �لت���ي جتم���ع �للبنانيني �س���من مفهوم 
تثبيت �ل�سلم �لأهلي و�لعي�ش �مل�سرتك و�سمن كثري 
من �ملعاين و�لثو�ب���ت �لتي ل يكفي �أن تكون ثو�بت 

بل يجب �أن نكر�سها بفعالية وباأن�سطة.
و�أك���دت �حلري���ري على �أن �لقد�ش وفل�س���طني هي 
ق�س���ية �لع���رب �ملركزي���ة، معت���ربة �أن���ه ك���ي تظل 
هذه �لق�س���ية حي���ة يجب �أن نعمل عل���ى جتذيرها 
يف ذ�ك���رة �لأجي���ال، كاأن نح���ول �لقد�ش �ىل مادة 
تعليمية يفهمها �لأطفال �س���من ق�س����ش تعليمية 
له���ا عالقة حلفرها يف �أذهانهم.  وقالت: همنا �ن 

يحمل هذه �لق�سية كل طفل وكل �ساب وكل بيت.

وفد حما�ش
�ل�س���احة  عل���ى  �لأو�س���اع  �حلري���ري  وعر�س���ت 
�لفل�س���طينية �لد�خلي���ة وعل���ى �س���عيد �ملخيم���ات 
�لفل�س���طينية يف لبن���ان مع وفد م���ن حركة حما�ش 
�س���م م�س���وؤولها �ل�سيا�س���ي يف لبن���ان عل���ي برك���ة 
وم�سوؤول �حلركة يف منطقة �سيد� �أبو �أحمد ف�سل. 
وق���ال برك���ة �ثر �للق���اء : �لزي���ارة تاأتي يف �س���ياق 
�لتو��سل مع �لقياد�ت �للبنانية وخا�سة �ل�سيد�وية 
لطالعه���م عل���ى �آخر �مل�س���تجد�ت على �ل�س���احة 
�لفل�سطينية ب�س���كل عام وعلى �لو�سع �لفل�سطيني 
وخا�س���ة يف خميمات �س���يد�. كم���ا �طلعناها على 
تط���ور�ت �حل���و�ر �لفل�س���طيني- �لفل�س���طيني يف 
�لقاه���رة وكان هن���اك تو�ف���ق على �س���رورة �نهاء 
�لنق�سام �لفل�سطيني وحتقيق �مل�ساحلة لأن ذلك 
يخدم �لق�س���ية �لفل�س���طينية ويعزز �سمود �ل�سعب 
�لفل�س���طيني وكذلك و�س���عناها يف �سورة �لو�ساع 
يف �لد�خل �لفل�س���طيني جلهة ��س���تمر�ر �حل�سار 
�ل�س���ر�ئيلي �لظ���امل لقط���اع غ���زة و�س���رورة رفع 
هذ� �حل�س���ار، وكذلك �طلعناها على �ملمار�سات 
�ل�س���هيونية يف �ل�سفة �لغربية وخا�سة يف �لقد�ش 
جلهة �ل�س���تمر�ر يف تهويدها و�ل�س���تمر�ر يف بناء 
�مل�ستوطنات يف �ل�س���فة �لغربية و�لقد�ش �ل�سرقية 

تراأ�صت اللبنانية الفل�صطينية للحوار والتنمية والتقت وفد حما�س
�حلريري: ك�شف �جلي�ش �للبناين لل�شبكة �لرهابية

�إجناز مهم يف ملف خطري
�إ�شر�ئيل ل ز�لت ترتب�ش بلبنان ولي�ش لدينا عدو� غريها 

ويجب �أن ل تلهينا عنه خالفات �لد�خل

ما يعطل قيام �لدولة �لفل�سطينية م�ستقبال.
و��س���اف: كما تطرقنا �ىل �لو�س���ع �لفل�سطيني يف 
لبن���ان وحتدثنا يف ثالث م�س���ائل: �مل�س���األة �لأوىل 
ملف �إع���ادة �عمار خميم نهر �لب���ارد فكان تاأكيد 
م���ن مع���ايل �لوزي���رة عل���ى �ن �حلكوم���ة �ملقبل���ة 
�س���تفي بوعود �حلكومة �ل�س���ابقة باأن يتم �لإ�سر�ع 
يف �إعم���ار خمي���م نه���ر �لب���ارد وم�س���اعدة �هاليه 
وتخفيف معاناتهم. و�ملو�س���وع �لثاين هو مو�س���وع 
خمي���م عني �حلل���وة، حي���ث مت �لتاأكيد م���ن قبلنا 

على �س���رورة ��س���تمر�ر حركة �لهدوء و�لإ�ستقر�ر 
يف �ملخيم���ات و�نن���ا يف حرك���ة حما����ش نرف�ش �ن 
ت�ستخدم �ملخيمات �لفل�سطينية من �ي جهة كانت 
لالإ�ساءة �ىل �ل�سلم �لأهلي و�ىل �لمن و�ل�ستقر�ر 
يف لبن���ان. كذلك نرف�ش تك���ر�ر جتربة خميم نهر 
�لبارد هنا، و�كدن���ا �ن �أمن �ملخيمات هو من �من 
لبنان ول ينف�س���ل عنه ونحن م�س���تعدون للتجاوب 
و�لتعاون و�لتن�س���يق مع �جلهات �للبنانية من �جل 
��س���تمر�ر حالة �له���دوء و�ل�س���تقر�ر يف �ملخيمات 

وجو�رها. �أما �لنقطة �لثالثة فهي م�س���األة �حلقوق 
�ملدنية و�لإن�س���انية لل�سعب �لفل�س���طيني يف لبنان، 
حيث طالبنا �حلكومة �للبنانية �جلديدة و�لربملان 
�للبن���اين �جلدي���د ب���ان يكون هن���اك �إق���ر�ر لهذه 
�حلقوق عرب ��س���د�ر قو�نني وت�س���ريعات مبا يعزز 
�س���مود �ل�س���عب �لفل�س���طيني ومب���ا يوؤم���ن �لعي�ش 
�ل�س���ليم له لأننا نعترب �أن ذلك من �ساأنه �أن يدعم 
ق�سية �لالجئني وي�س���اعدنا على مو�جهة م�ساريع 

�لتوطني ويثبت حق �لعودة.

يف �ط���ار برنامج رحلة �لتو��س���ل �لعرب���ي �لأوىل �لت���ي ينظمها �لحتاد 
�لعربي لرو�د �لك�س���افة و�ملر�س���د�ت، وت�س���مل �س���وريا ولبنان، ��ستقبلت 
وزي���رة �لرتبي���ة و�لتعليم �لع���ايل بهية �حلري���ري يف جمدليون روؤ�س���اء 
وممثل���ي �لوف���ود �لك�س���فية �لعربي���ة �مل�س���اركة يف �لرحل���ة، يتقدمه���م 
م�س���وؤولون يف �لإحتاد �لعرب���ي وجمموعة من �لقادة �ل���رو�د من �ململكة 
�لعربي���ة �ل�س���عودية و�لكوي���ت و�لبحرين برئا�س���ة �لدكت���ور حممد فهد 
�لن�س���ار ور�فقهم �أمني فرع �جلنوب يف جمعية رو�د �لك�ساف �مل�سلم يف 

لبنان �لدكتور طالب زكي طالب.
و�أطل���ع �لوفد �حلريري على برنامج وحمطات رحلته، منوهني بجهودها 
يف رعاية �لرتبية و�ل�سباب و�لعمل �ملدين ول �سيما �لك�سافة كونها تر�أ�ش 
جمعية ك�سافة لبنان �مل�س���تقبل وتتوىل وز�رة �لرتبية و�لتعليم وم�سيدين 

مببادر�تها �جلامعة على �مل�ستوى �لوطني و�لعربي. 
و�أكدت �حلريري للوفد �أن �لك�س���افة تلع���ب دور� طليعيا وهاما يف �لعمل 
�ملدين و�لوطني �ل�س���بابي و�لجتماعي و�لثق���ايف و�لرت�ثي، و�أن �حلركة 
�لك�سفية على �مل�ستوى �لعربي عمومًا و�للبناين خ�سو�سًا نا�سطة وفعالة 
وت�س���كل �أ�سا�س���ا يف �لعمل �لتطوعي يف خدمة �لوطن و�ملجتمع.. وقالت: 
لقد وعينا منذ �سنو�ت طويلة لأهمية �لعمل �لك�سفي و�لتطوعي فاأطلقناه 
م���ن خالل �لعدي���د من �لأط���ر، وكانت جمعية ك�س���افة لبنان �مل�س���تقبل 
تتويج���ا له���ذ� �لتوج���ه. وبعد حرب مت���وز 2006 �لتي نعي�ش ه���ذه �لأيام 
ذكر�ه���ا �لثالثة �أدخلنا مفه���وم خدمة �ملجتمع �س���من �ملناهج �لرتبوية 

وجعلناها ملزمة يف �لتعليم. 
ويف خت���ام �للقاء قدم رئي�ش �لوفد هدية تذكارية �ىل �لوزيرة �حلريري 

باإ�سم �لحتاد �لعربي لرو�د �لك�سافة و�ملر�سد�ت. 
وكان���ت �أمان���ة فرع �جلن���وب يف جمعي���ة رو�د �لك�س���اف �مل�س���لم نظمت 
جولة للوفد �لك�س���ف يالعربي على �ملع���امل �لتاريخية و�لرت�ثية يف مدينة 

�سيد�.

احلريري ا�صتقبلت وفد االحتاد العربي لرواد الك�صافة واملر�صدات:
وعينا �أهمية �لعمل �لك�شفي فاأدخلنا مفه�م 

خدمة �ملجتمع مادة �لز�مية يف �ملناهج
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�أننا �س���نجتمع لالإعالن عنها. و�أطمئنكم �ن �ل�38 
م�س���روعا �لتي قدمها وفد �لفاعليات �ل�س���يد�وية 
�ىل �لرئي����ش �ل�س���نيورة مطلع �لعام و�س���عت على 
�ل�س���كة. ويف وقت قريب �س���نعلن ع���ن �نطالقتها، 
�أه���م �س���يء �لتو��س���ل �لقطاع���ي �ل���ذي �أعددن���ا 
�لربنامج على ��سا�سه : �لقطاع �لتعليمي، �ل�سحي، 
�لتجاري �لن�س���ائي، �ل�س���بابي...كل هذه �لق�سايا 
تع���د لنب���د�أ بلج���ان �ملتابعة له���ا... عملن���ا مل يكن 
مرتبطا فقط بال�سابع من حزير�ن، بل كان قاعدة 
تاأ�س���ي�ش لعالق���ة م�س���تد�مة مع كل �ه���ايل �ملدينة 
و�جل���و�ر ومرتبطة بخطة و�س���عها تيار �مل�س���تقبل 
على م�ستوى �لأر�ش �للبنانية. فكلما �أجنزنا تكون 
جزء� من �خلط���ة �لتي �طلقها �س���عد �لدين رفيق 
�حلريري �لذي نتمنى كلنا �سويا �أن يوفق يف مهمته 
وي�ستطيع �أن ي�سكل �حلكومة لتنطلق عجلة �لدولة. 
لك���ن �طمئنو�، هو يعرف كيف ينقل نقالته، ونحن 
ل ي�س���عنا �ل �ن نتمنى له �لتوفي���ق يف مهمته، لأنه 
يقوم بر�سالة رفيعة �مل�ستوى عنو�نها لبنان، ولي�ش 
عنو�نه���ا ل �لأفر�د ول �لأ�س���خا�ش، فان �س���اء �هلل 
يوف���ق يف هذه �ملهمة. ويف نف�ش �لوقت نحن ل�س���نا 
لوحدن���ا، بل نحن ج���زء من هذ� �ملحي���ط �لعربي 
�ل���ذي نعتز ونفتخر به و�س���نبقى نفتخر به. عندما 
ينج���ح لبنان ينج���ح �لعامل �لعربي به���ذ� �لنموذج 
�خلا����ش ج���د� و�ل���ذي ميك���ن �ن يوؤ�س����ش حليوية 

متكاملة على م�ستوى �ملنطقة ككل. 
و�أعلنت �حلريري عن �سل�س���لة �أن�س���طة خا�س���ة ب�سهر 
رم�س���ان �ملبارك فقالت: لأن �س���يد� مدينة رم�سانية 
بامتي���از تق�س���دها �لنا�ش يف رم�س���ان و�س���نحاول �أن 
يك���ون فيها حيوية مميزة بالتعاون مع �لقطاعات �لتي 
ت�س���اهم يف عملي���ة �حي���اء �ملدينة. ونوه���ت �حلريري 
بن�س���بة �لنج���اح �لت���ي حققته���ا �س���يد� و�جلن���وب يف 
�لمتحانات �لر�سمية معلنة �أنها �أعلى ن�سبة يف لبنان.

�لرئي�ش �ل�شني�رة
ثم حت���دث �لرئي�ش ف���وؤ�د �ل�س���نيورة 
فق���ال: �أنته���ز ه���ذه �ملنا�س���بة لأ�س���د 
على �يديك���م و�وجه لك���م مائة حتية 
عل���ى �جله���د �ل���ذي بذلتم���وه و�لذي 
�س���وية  ولت�س���امنكم  لعملك���م  كان 
�لف�س���ل �لأكرب يف �جناز ه���ذ� �لفوز 
و�لذي يوؤكد على �ن �لعمل �مل�س���رتك 
و�جلماع���ي ل بد و�أن يك���ون له نتائج 
�يجابي���ة �نعك����ش ول ب���د �أن ينعك����ش 
�ي�س���ا يف ن�س���اطات �أخ���رى �س���نعمل 
�سويا من �أجلها يف �لفرت�ت �لقادمة.. 

و�ن هذ� �لفوز هو �خلطوة �لأوىل يف م�سرية طويلة 
�سنعمل فيها جميعا، لي�ست �لنتخابات هي نهايتها 
ب���ل عمليا �لنتخابات هي بد�يته���ا. وحتما �لآن يف 
�لعم���ل �لدميقر�ط���ي يف نظامنا �س���توؤلف حكومة. 
و�لآن طبيعي هناك رئي�ش مكلف وهو �ل�س���يخ �سعد 
�لدين �حلري���ري �لذي نتمنى ل���ه �أن ينجح ونكون 
�ىل جانب���ه ونعمل من �أجل �جن���اح تاأليف حكومة 
وحدة وطنية ولكن تكون م�ستفيدة من كل �لعرث�ت 
و�لثغ���ر�ت �لت���ي �س���ادت يف تاألي���ف �حلكومات يف 
�ل�س���ابق. وهذ� �لأمر طبيعي ل ب���د و�أن ياأخذ وقته 
ول ب���د �أن نك���ون د�ئما �ىل جانب �س���عد �حلريري 
يف عملية �لتاأليف و�ن�س���اء �هلل ه���ذ� �لأمر يتحقق 
عم���ا قريب.عل���ى �لرغم م���ن �أنه م���ا ز�لت هناك 
م�س���اعب وعقبات تكتنف هذه �لعملية، لكن يجب 
�أن ل نياأ�ش و�أن ل نفقد �لأمل، ود�ئما ن�س���تغل نحن 
عل���ى نف����ش �لقو�عد �لت���ي حتدثنا بها يف �ملا�س���ي 
وهي مبد�أ �عادة �لعتبار للدولة �للبنانية و�لتاأكيد 
عل���ى �لعي�ش �مل�س���رتك للبناني���ني و�لتاأكيد على �أن 
لبنان ل ميكن �أن ينه�ش �ل بت�سامن جميع �بنائه. 
ولكن يف نف����ش �لوقت ل ميكن �أن نبقى نكرر نف�ش 
�ل�س���كالت �لتي مررن���ا بها يف �ملا�س���ي لأنه كفى 
هذ� �لبل���د وكفى �لنا�ش عقبات و��س���كالت مررنا 

بها يف �لفرتة �ملا�سية. 
و��س����اف: عند نهاي����ة �لنتخابات كن����ا نوؤكد �ننا 
�س����نمد يدنا �ىل جمي����ع �بناء مدينة �س����يد� حتى 
ن�ستغل �سويا ونتعاون �سويا. ونحن بالرغم من �ي 
�س����يء �سوف ن�ستمر يف �عتماد هذ� �لأ�سلوب لأننا 
نعتق����د باأنه يف �لنهاية نختل����ف يف وجهات نظرنا 
يف بع�����ش �لأم����ور، ولكن تبق����ى م�س����لحة �ملدينة 
وم�س����لحة �بنائها وم�س����لحة لبنان هي �لأ�سا�ش، 
ولذلك �س����وف ن�س����تمر يف �ن تك����ون يدنا ممدودة 
�ىل �جلمي����ع حت����ى ن�س����تطيع فعلي����ا �أن نتخط����ى 
م�س����اكل وعقبات ولكن �ي�سًا نحقق نتائج. ونحن 

نعت����رب �أننا يف �لفرتة �لقادمة �س����وف تكون هناك 
حاجة حقيقية لت�س����امن جميع �بن����اء �ملدينة من 
�جل ��س����تنها�ش قدر�تها. لق����د كنا وما زلنا نقول 
�أن �ملبد�أي����ن �لأ�سا�س����يني �للذي����ن �س����نعمل عل����ى 
هديهم����ا وحتقيقهم����ا يف نف�����ش �لوقت ه����و �عادة 
�لعتبار للدولة، �لدولة بجميع موؤ�س�س����اتها �أكانت 
موؤ�س�س����اتها �لد�س����تورية �أم �لد�ري����ة �أم �لأمني����ة 
و�لع�س����كرية. ل ميك����ن �أن نحق����ق نقل����ة نوعية يف 
حي����اة �للبناني����ني �ذ� مل ننج����ح �ي�س����ا يف �ع����ادة 
�لعتب����ار للدول����ة �للبناني����ة لأنه����ا هي �ل�س����امنة 
�لوحي����دة لأم����ن و�أم����ان وكر�مة وم�س����تقبل عي�ش 
�للبنانيني، �أكان ذلك على �س����عيد مدينة �س����يد� 
�أم على �س����عيد لبن����ان ككل. ولذل����ك نحن نعرف 
�أي�س����ًا �ن ه����ذ� �لأم����ر ل يتحقق ل بكب�س����ة زر ول 
بعملية �سريعة، ولكن هناك م�سار علينا �أن ن�سلكه 
ونتابع �ل�س����ري عليه حتى ن�س����تطيع فعلي����ا �أن نعيد 
�لعتبار �ىل �لدول����ة. وتعرفون �ن �عادة �لعتبار 
للدولة ه����ي �عادة �عتبار للمدين����ة �لتي تعرب عن 
م����دى �هتمامه����ا و�لتز�مه����ا بوجود �لدول����ة، لأن 
ع����ودة �لدولة تعني عودة �لثقة، وعودة �لثقة يعني 
عودة �لعمل، وعودة �لعمل يعني منو� وفر�ش عمل 
جدي����دة للنا�ش. �ن ه����ذ� �لأم����ر ل يتحقق �ل من 
خالل عمل م�س����تمر ي����وؤدي �ىل ع����ودة �لدولة من 
جهة و�ىل �جلهد �لذي يجب �ن نبذله على �سعيد 

��ستنها�ش مدينة �سيد� وقدر�تها.
وتن���اول �لرئي�ش �ل�س���نيورة عينة من �مل�س���اريع �لتي 
ب���د�أت �س���يد� ت�س���هد �نطالقته���ا �أو ت�س���هد بد�ي���ة 
�حلل���ول للعدي���د من �مل�س���اكل �لتي تعانيه���ا، متوقفا 
عند م�س���روع �مل�ست�س���فى �لتخ�س�س���ي ومعترب� �ياه 
خط���وة على طريق جعل مدينة �س���يد� مركز� جاذبا 
وم�س���تقبال لالأن�سطة �لطبية و�لتعليم �لطبي. و�أي�سًا 
كلي���ة �ل�س���حة �لعامة بالتعاون بني جمعية �ملقا�س���د 
وجامعة بريوت �لعربية وموؤ�س�سة �حلريري. وكذلك 
مو�سوع متحف �سيد�، وم�سروع �حياء 
تر�ث و�آثار �سيد� “ �لق�سلة “ لتحويلها 
مرك���ز� لتطوي���ر �مله���ار�ت يف �ملدينة. 
وم�س���روع �قامة فندق �سياحي كبري يف 
�سيد�، وم�سروع معاجلة جبل �لنفايات 
و�قامة �حلاجز �لبحري وت�سغيل معمل 
�لنفاي���ات وحمطة �لتكري���ر و�حلديقة 
�لرئي����ش  “مدين���ة  وتفعي���ل  �لعام���ة 
�ل�س���هيد رفيق �حلريري �لريا�س���ية “ 
و�لف���ادة م���ن �ل�س���اطىء يف م�س���اريع 
و�أن�سطة �سياحية وغريها من �مل�ساريع 

�لتي تنتظرها �سيد�.  

مناسبات مناسبات

نائبا �شيد� �شاركا يف حفل تكرمي ماكينة تيار �مل�شتقبل 
بدع�ة من ي��شف �لنقيب

�ل�شني�رة:مع �شعد �حلريري من �أجل �جناح تاأليف 
حك�مة وحدة وطنية و�لفادة من كل �لعرث�ت 

و�لثغر�ت �لتي �شادت يف تاأليف �حلك�مات يف �ل�شابق.
مند يدنا �ىل جميع �بناء �شيد� للعمل �ش�يا لأن م�شلحة 

�ملدينة و�بنائها هي �لأ�شا�ش
هناك حاجة حقيقية لت�شامن جميع �بناء �ملدينة من 

�جل ��شتنها�ش قدر�تها
�حلريري:نتمنى للرئي�ش �ملكلف �لت�فيق يف مهمته 

لتنطلق عجلة �لدولة 
�شعد �حلريري يق�م ر�شالة عن��نها لبنان 

ولي�ش �لأفر�د ول �لأ�شخا�ش

�أكد نائبا �س���يد�، رئي�ش حكومة ت�سريف �لأعمال 
ف���وؤ�د �ل�س���نيورة ووزي���رة �لرتبية و�لتعلي���م �لعايل 
بهية �حلريري، على دعم �لرئي�ش �ملكلف ت�س���كيل 
رفي���ق �حلري���ري يف  �س���عد  �حلكوم���ة �جلدي���دة 
مهمته، حيث �عترب �ل�س���نيورة �ن ت�سكيل �حلكومة 
�جلدي���دة ل ب���د و�أن ياأخ���ذ وقت���ه ول ب���د �أن نكون 
د�ئما �ىل جانب �لرئي�ش �سعد �حلريري يف عملية 
�لتاأليف، وقال: على �لرغم من �أنه ما ز�لت هناك 
م�س���اعب وعقبات تكتنف ه���ذه �لعملية، يجب �أن 
ل نياأ����ش و�أن ل نفق���د �لأم���ل، موؤك���د� �لعمل  على 
مبد�أ �عادة �لعتبار للدولة �للبنانية و�لتاأكيد على 
�لعي�ش �مل�س���رتك للبنانيني وعلى �أن لبنان ل ميكن 
�أن ينه�ش �ل بت�س���امن جميع �بنائه..ومن جهتها 
متن���ت �حلريري للرئي�ش �ملكلف �لتوفيق يف مهمته 
يف ت�س���كيل �حلكومة لتنطلق عجلة �لدولة، معتربة 
�أن���ه يقوم بر�س���الة رفيعة �مل�س���توى عنو�نها لبنان، 

ولي�ش عنو�نها �لأفر�د ول �لأ�سخا�ش.
كالم نائبي �سيد� �ل�سنيورة و�حلريري جاء خالل 
لقاء تكرميي �أقامه من�س���ق عام تيار �مل�س���تقبل يف 
جنوب لبن���ان �ملهند�ش يو�س���ف �لنقي���ب للماكينة 
�لنتخابي���ة وفريق عمل �لتيار يف �س���يد� وذلك يف 

ب�ستان �لنقيب -طريق مغدو�سة. 

ي��شف �لنقيب
��ستهل �للقاء بالن�س���يد �لوطني �للبناين فالوقوف 
دقيق���ة �س���مت وق���ر�ءة �لفاحت���ة ل���روح �لرئي����ش 
�ل�س���هيد رفي���ق �حلري���ري، فكلم���ة ترحي���ب م���ن 
م�س���وؤول �عالم تيار �مل�س���تقبل يف �جلنوب �لدكتور 
م�س���طفى متب���ويل، ث���م �ألقى من�س���ق ع���ام �لتيار 

يف �جلن���وب �ملهند����ش يو�س���ف �لنقي���ب كلمة حيا 
فيه���ا �أفر�د �ملاكين���ة �لنتخابية للتيار ومنا�س���ري 
وموؤي���دي نه���ج �لرئي�ش �ل�س���هيد رفي���ق �حلريري 
�لذي���ن عملو� بتف���اين و�خال�ش لن�س���رة �ملبادىء 
�لت���ي عمل و��ست�س���هد م���ن �جلها و�ملرتك���زة على 
�حلفاظ على لبنان �لعربي و�س���يادته و��س���تقالله 
ووحدته �لوطنية و�لعي�ش �مل�س���رتك بني �للبنانيني 
�مل�س���لمني و�مل�س���يحيني، معترب� �أن ه���ذه �ملبادىء 
�لت���ي عرب عنها �تف���اق �لطائف و�ل���ذي كان رفيق 
�حلريري �بن �سيد� من كبار �سانعيه �نت�سرت يف 
�نتخابات 2005 ويف �نتخابات 2009 ومتت متابعة 
�مل�س���رية بقيادة �س���عد �بن رفيق. و�أ�ساف: �ن تيار 
�مل�س���تقبل حلم رفي���ق �حلريري قد حتقق بف�س���ل 
�لقيادة �حلكيمة و�لر�س���يدة ل�سعد �حلريري. هذ� 
�لتيار �ل�سيا�س���ي �لذي ي�س���م لبنانيني من خمتلف 
�لطو�ئ���ف و�ملذ�هب دون تفري���ق �و متييز بينهم، 
وه���ذ� ما متن���اه رفيق �حلري���ري يف حياته وحققه 
حامل �لمانة �ل�س���يخ �س���عد رفي���ق �حلريري. و�ن 
فوز تيار �مل�ستقبل يف �لنتخابات �لنيابية يف �سيد� 
هو تاأكيد على مبادىء �لنظام �لدميوقر�طي وحق 
�ملو�طن �ل�س���يد�وي بالتعبري ع���ن حقه بالقرت�ع 
وع���دم �لغاء ه���ذ� �حلق بحجج و�هية �لتي ت�س���كل 
�نته���اكًا خطريً� حلق ��سا�س���ي من حقوق �ملو�طن، 
ولكن هذ� �لنت�س���ار يحملنا م�س���وؤولية كبرية نحو 
�س���يد� من �جل �منائه���ا و�زدهاره���ا وتطويرها، 
ولق���د قال �ل�س���يخ �س���عد �ن يدً� و�حدة ل ت�س���فق 
وبالت���ايل �نتم وكل �بناء �س���يد� من دون ��س���تثناء 
مدع���وون منذ �لآن للوق���وف �ىل جانب بهية وفوؤ�د 
م���ن �جل رفع���ة وتطوي���ر �ملدينة �لأح���ب �ىل قلب 

رفيق �حلريري.

�ل�زيرة �حلريري
وحت���دث �لوزي���رة بهية �حلري���ري فقال���ت : نحن 
نحم���ل م���ع �لنا����ش ق�س���ية ��س���مها �ل�س���تثمار يف 
�مل�س���تقبل.. ومل ن�س���تغل لالنتخابات، بل ل�س���ر�كة 
حقيقية تبلورت خالل �لتح�سري للحملة �لنتخابية 
فكانت �لنا�ش جتتمع وتعطي ر�أيها وحتدد �أهد�فها 
وحتدد م�ستقبلها وحتمل كل �لق�سايا �لتي ت�ساعد 
عل���ى �لنهو�ش. و�ليوم بع���د �لنتخابات نحن �أمام 
حت���دي �أك���رب، نح���ن نعت���رب �ن علين���ا �أن نكمل ما 
بد�أناه،باأن ن�سمع للنا�ش ونتو��سل معها ونلتقيها... 
كل م�ساريعنا �ستكون م�ساريع وطن ولي�ست م�ساريع 
��س���خا�ش، وهذ� يتطلب �رتقاء فوق �ل�سخ�سنة.. 
من هنا كل عمل ننجح فيه يف هذه �ملدينة ي�ساهم يف 
ت�سهيل مهمة �سعد �حلريري. لأن هذه �ملدينة فيها 
كل �لتنوع وكل �لق�سايا �لثقيلة، �مللف �لفل�سطيني، 
�لعدو�ة لإ�س���ر�ئيل و�خلطر �ل�سر�ئيلي �لذي نحن 
موج���ودون يف د�ئرت���ه، ويف نف����ش �لوق���ت هن���اك 
�له���م �ملعي�س���ي �ليومي �ل���ذي يتاأثربه كل �ن�س���ان. 
�ن �س���يد� حتم���ل هم���وم وط���ن ول حتم���ل هم���وم 
منطقة فقط. �ملهم �أن ننجح بالتو��سل �لد�ئم مع 
�لنا�ش حتى ي�س���عرو� �أنهم �سركاء حقيقيني.وعلى 
�س���عيدنا �نا و�لرئي�ش �ل�س���نيورة �أ�ستطيع �ن �أقول 
لكم �أننا بد�أنا �لع���د�د منذ �أن �نتهت �لنتخابات 
لكل �لق�س���ايا �لثقيلة و�ل�س���عبة �لت���ي تعاين منها 
�لنا�ش، و�همها �مل�سكلة �لبيئية وهي مو�سوع �ملكب 
و�ملحط���ة و�ملعمل. نحن نعمل ب�س���كل علمي بحت، 
وعندما ت�س���بح �خلطو�ت جاه���زة كونو� على ثقة 
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مناسبات مناسبات
�ملكلف �ل�س���يخ �س���عد �حلريري �لتوفيق يف مهمته. 
وقال : �أول حكومة �ألفه���ا �لرئي�ش �حلريري كانت 
يف 1 ت�س���رين �لثاين م���ن عام 92 وكان ي�س���ادف 
عي���د ميالده.. و�ول حكومة �نا �لفتها كانت �ي�س���ا 
يف يوم عيد ميالدي.. هذ� ل يعني �أننا ننتظر عيد 
مي���الد �س���عد.. هذه حت���دث مرتني هي���دي مرتني 
فق���ط.. وبالتايل �لآن �ن �س���اء �هلل تتم، لكن يجب 
�أن نوؤكد �أنه يف مو�سوع �حلكومة �جلهد يبذل بدها 
وه���ذ� يحت���اج �ىل طول ب���ال وتاأين و�ي�س���ا �لنا�ش 
كلها �لآن تتمنى على كل �ل�سيا�س���يني �ن يحلو عنن 
�سوي بالتايل �لنا�ش ي�ستاأن�سو� بال�سيفية وي�سوفو� 
�دي�ش باحلقيقة فيه هناك حت�س���ن من خالل هذ� 

�لإقب���ال �للي عم ي�س���ري على لبن���ان يلي فيه عدد 
كبري من �ملوؤ�سر�ت وكلها موؤ�سر�ت طيبة تدل على 
�لثار �ليجابية للو�س���ع �لقت�سادي. طبيعي هذ� 
ل يعن���ي ذلك �أنه يحل كل م�س���اكلنا �لقت�س���ادية، 
هناك �لعديد من �لق�س���ايا يجب �أن نتبه لها ونبد�أ 
مبعاجلته���ا �أون�س���تمر بعملي���ة �ملعاجل���ة يف �لفرتة 
�لقادم���ة. لكن بدون �س���ك ه���ذه �لف���رتة يجب �أن 
نطول بالنا ونروق ول نح�س���ره ل�س���عد �حلريري.. 
هو ما�س���ي و�نا �أعتقد �ن هذه �لمانة �لتي حملتها 
كم���ا تكل���م جميل يف ف���رتة �لربع �س���نو�ت �لتي مل 
ي�س���بق يف تاريخ لبن���ان �أن كان هن���اك بهذ� �لقدر 
فرتة �سعبة ومتالحقة ب�سعوباتها، لكن �نا �سديد 

�لثقة و�لميان بان هذه �لمانة عندما ��سلمها �ىل 
�س���عد �حلريري فهي �ستكون �ن �س���اء �هلل باف�سل 
�يدي �مينة لتويل هذه �مل�س���وؤولية.. حكما �س���نكون 
�ىل جانب �س���عد �حلريري يف هذه �مل�س���وؤولية و�ن 
�ساء �هلل نكون كلنا يد� و�حدة وبالتايل نقدر نحقق 

تقدما على �كرث من �سعيد..
وبع���د تناول �لع�س���اء، فاجاأ �س���احب �لدعوة بريم 
�ملحتفى به و�حل�سور بتقدمي �لفنانة جاهدة وهبة 
�لت���ي قدمت جمموعة من �لأغ���اين �لقدمية لكبار 
�لفنانني �لعرب، وعدد� من �أغنياتها �خلا�سة �لتي 

لقت ��ستح�سان �جلمهور و�طربته.  ق���ال رئي����ش حكومة ت�س���ريف �لأعمال ف���وؤ�د �ل�س���نيورة �أن �جلهد يبذل لت�س���كيل 
�حلكوم���ة �جلدي���دة وهو �أمر يحت���اج �ىل طول بال وت���اأٍن، لذ� علينا �أن ل نح�س���ر 
�لرئي����ش �ملكلف �ل�س���يخ �س���عد �حلريري �لذي مي�س���ي يف عملي���ة �لتاأليف، و�نني 
�س���ديد �لثقة و�لإميان بان هذه �لأمانة �لتي ت�سلمتها قبل �أربع �سنو�ت و�لتي كانت 
من ��س���عب �ل�سنو�ت، �ستكون �ن �ساء �هلل مع �ل�سيخ �سعد �حلريري يف �أف�سل �يد 

�أمينة لتويل هذه �مل�سوؤولية و�سنكون �ىل جانبه يف هذه �مل�سوؤولية.
كالم �لرئي�ش �ل�س���نيورة جاء خالل حفل ع�س���اء تكرميي �أقامه على �س���رفه �ملدير 
�لقليمي ملجموعة بنك �لبحر �ملتو�سط يف �جلنوب و�ل�سوف جميل بريم يف منزله 
يف بلدة �لورد�نية – �قليم �خلروب وح�س���ره ح�س���د من �لوزر�ء و�لنو�ب �حلاليني 
و�ل�س���ابقني و�ل�سخ�سيات تقدمهم : وزيرة �لرتبية و�لتعليم �لعايل بهية �حلريري 
ووزي���ر �لدولة خالد قباين، و�لنو�ب “عالء ترو، حممد �حلجار و�أكرم �س���هيب”، 
و�لوزر�ء �ل�س���ابقون “ بهيج طبارة و�آغوب دمرجيان وجهاد �أزعور” ومفتي �سيد� 
و�ق�س���يتها �ل�سيخ �سليم �سو�سان، ونائب حاكم م�س���رف لبنان حممد بعا�سريي، 
رئي����ش �حتاد �لغ���رف �للبنانية حممد �لزع���رتي، ورئي�ش حمكم���ة جنايات لبنان 
�جلنوبي �لقا�سي �أكرم بعا�سريي، وفاعليات ر�سمية و�قت�سادية و�أمنية وع�سكرية 
وق�سائية و�جتماعية وروؤ�ساء بلديات وح�سد من �ملدعوين، حيث كان يف ��ستقبالهم 
�ساحب �لدعوة جميل بريم وعقيلته �ل�سيدة مرمي وعقيلة �ملحتفى به �ل�سيدة هدى 

�لب�ساط �ل�سنيورة.
��س���تهل �حلفل بالن�سيد �لوطني �للبناين ومن ثم دقيقة �سمت حتية لروح �لرئي�ش 
�ل�س���هيد رفيق �حلري���ري، ثم كانت كلمة ترحيب من �س���احب �لدعوة جميل بريم 
�لذي عرب عن �عتز�زه وفخره باأنه �حد �لذين تدرجو� وتتلمذو� على مبادىء ونهج 

�لرئي�ش �ل�سنيورة �لوطني و�لد�ري و�لقت�سادي. وقال: بي������رم
وحتدث �س���احب �ملدعوة جميل بريم فنوه بالدور �لوطني و�لقت�س���ادي و�مل�سرية 
�لن�س���انية للمحتفى به �لرئي�ش �ل�س���نيورة.وقال: باخت�س���ار وبكل ب�ساطة ل د�عي 
لأق���ول مل���اذ� �أكرمك، �نت �أكرب من تك���رمي. لكن ملاذ� �لي���وم يف 20 متوز 2009.. 
لثالثة �أ�س���باب : �أولها مرور �أربع �س���نو�ت على توليك رئا�س���ة ه���ذه �حلكومة �لتي 
كان���ت يف فرتة من ��س���عب �لف���رت�ت �لتي مر به���ا �لوطن و�ملنطق���ة، و�نا �أحتدث 
باإ�س���مي كمو�طن لبناين وك�س���خ�ش �أحب وطنه وق�س���ية وطنه و�أحب ق�سية رفيق 
�حلريري وق�س���ية لبنان وق�سية فل�س���طني..بعد �أربع �سنو�ت كنت خري من ��ستلم 
هذه �لأمانة، �ن كانت ق�س���ية �لرئي�ش �ل�س���هيد رفيق �حلريري �أو ق�س���ية لبنان.. 
ول ن�س���تطيع �أن ل نتذكر �أنه يف متوز 2006 وباعرت�ف �جلميع كنت رئي�ش حكومة 
�ملقاوم���ة �ل�سيا�س���ية بامتياز �لتي بف�س���لها وبت�س���افرها مع �ملقاومة ومع �ل�س���عب 

�للبناين �نت�سرت على ��سر�ئيل. �أو�سلتنا ق�سيتنا �ىل �آخر �لعامل. 
وحتدث �لرئي�ش �ل�س���نيورة ف�س���كر بريم عل���ى مبادرته بالتك���رمي متمنيا للرئي�ش 

يف حفل ع�صاء تكرميي اقامه جميل بريم على �صرفه يف الوردانية
�لرئي�ش �ل�شني�رة : �لأمانة �لتي ت�شلمتها قبل �أربع 

�شن��ت �شتك�ن يف �أيد �أمينة مع �لرئي�ش �شعد �حلريري..
علينا �أن ل نح�شر �لرئي�ش �ملكلف وت�شكيل �حلك�مة 

يحتاج �ىل ط�ل بال وتاأٍن

�أقام����ت وزيرة �لرتبي����ة و�لتعليم �لع����ايل بهية �حلريري حفل ع�س����اء 
تكرمييًا على �س����رف �ملن�سق �لعام �ل�سابق لتيار �مل�ستقبل �سليم دياب 
يف د�رة �آل �حلري����ري يف جمدليون مب�س����اركة مقرر عام جلنة �عادة 

هيكلة �ل�سوؤون �لتنظيمية لتيار �مل�ستقبل يف لبنان �أحمد �حلريري.
 ح�س����ر �حلف����ل: رئي�����ش حكومة ت�س����ريف �لأعم����ال فوؤ�د �ل�س����نيورة 
ووزير �لدولة جان �أوغا�س����بيان ونو�ب كتلة �مل�س����تقبل"غازي يو�سف، 
عاطف جمدلين، حممد �حلجار،حممد قباين،�أحمد فتفت،�س����مري 
�جل�س����ر"و�لوزير �ل�س����ابق ح�سن �ل�س����بع و�لنائب �ل�س����ابق م�سطفى 
علو�����ش و�أمني ع����ام جمل�����ش �لوزر�ء �س����هيل بوجي، و�ل�س����يد �س����فيق 
�حلريري ونقيب �ملهند�سني بالل �لعاليلي" و�ملن�سقون �لعامون لتيار 
�مل�س����تقبل يف كاف����ة �ملحافظات وقط����اع �ل�س����باب ويف �لغرت�ب، �ىل 
جانب من�س����قي قطاع����ات �ملهن �حلرة و�ركان موؤ�س�س����ة �حلريري يف 

لبنان وح�سد من �لفاعليات و�ملدعوين. 
وكان����ت �حلريري عقدت يف جمدليون �جتماعا مع م�س����وؤويل �ملر�كز 
�ل�سيفية �لتابعة للجمعيات و�ملوؤ�س�سات �لأهلية و�لرتبوية و�لريا�سية 
يف �س����يد� و�جلو�ر، وبحثت معهم يف �مكانية تنظيم �أن�سطة م�سرتكة 
يف ختام �ل�سيفيات، خا�سة و�أن �أكرث من 7000 تلميذ وطفل ي�ساركون 
يف 24 مرك����ز� �س����يفيًا تنظمها هذه �لهيئات يف منطقة �س����يد� خالل 
�سهري متوز و�آب، حيث تناول �لبحث كيفية �لتن�سيق بني هذه �ملر�كز 

يف تنظيم عمل فني م�سرتك تتوج به �أن�سطتها هذ� �لعام. 
و�أك����دت �حلري����ري خالل �للق����اء على �س����رورة �لرتكيز عل����ى كل ما 
يجم����ع بني �بن����اء �لوطن �لو�حد، وتعزي����ز ثقافة �لتو��س����ل و�لتفاعل 
بني �لأجيال �ل�س����اعدة وتنمي����ة مهار�تهم ومو�هبهم و��س����ر�كهم يف 

�حلفاظ على حميطهم وبيئتهم ليرتكو� �ثرً� �يجابيًا فيهما.

حفل ع�شاء تكرميي على 
�شرف �ملن�شق �لعام �ل�شابق 
لتيار �مل�شتقبل �شليم دياب
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�ملجل����ش �ل�ست�س���اري لتقري���ر �لتنمية �لن�س���انية 
�لعربية �لوزي���رة �حلريري على مبادر�تها معتربة 
�أنها منوذج م�س���رف للن�س���اء �لعربيات �لر�ئد�ت.

وقال���ت: �س���يدتي �لفا�س���لة مع���ايل �لوزي���رة بهية 
�حلريري و�ل�س���ديقة �ل�س���دوقة وع�س���و �ملجل�ش 
�ل�ست�س���اري لتقري���ر �لتنمي���ة �لن�س���انية �لعربية 
لذكر و�حدة من �ملهام �جلليلة �لكثرية �لتي تكوين 
ر�ئ���دة له���ا وتتو��س���عني وتن�س���لي به���دوء لترتكي 
�أماكن كثرية و��س���عة لغريك يكمل �مل�سو�ر. �أجدين 
يف حال���ة م���ن �لعج���ز ع���ن �لتعب���ري عن �س���عادتي 
�لبالغة وزمالئي وزميالتي يف �ملجل�ش �ل�ست�ساري 
وزمالئنا كافة �لذين ��سهمو� يف �نتاج هذ� �لعمل، 
�ل���ذي ي�س���رفنا نح���ن يف �لأمم �ملتح���دة �أن نكون 
جزءً� ي�س���ريً� م�ساندً� ب�س���يطًا، على �أن يعترب �لآن 
ويف هذ� �ليوم وبعد �إطالق �لن�سخة �خلام�سة منه، 
عالمة هام���ة من عالم���ات �لعامل �لعرب���ي، �تفق 
�لنا����ش حوله���ا �أم �ختلفو�، �أحبوه���ا �أم مل يطيقو� 
�أحيان���ًا �س���ماع بع�ش م���ن �آر�ئه���ا، �مله���م يف هذ� 
كله �أنها كانت و�ن �س���اء �هلل �س���تظل منربً� و��سعًا 
حرً� جلميع �لآر�ء لتتقارب وتتالقح وت�س���تفيد من 
بع�س���ها �لبع����ش وتنتج �س���يئًا يبقى له���ذه �لأر�ش 
�جلميلة باإت�س���اعها م���ن �ملاء حتى �ملاء، مو�س���وع 
�لأمن �لإن�ساين �سيدتي �لعزيزة، مت�سابك �لغايات 
و�ملقا�س���د وحت���ى �لتعاري���ف، ولكن رمبا لت�س���هيل 
�لأم���ور علين���ا جميعًا ولإعط���اء بع����ش �لطماأنينة 
لنا حتى، نح���ن جميعا ميكننا �أن نب�ّس���ط مفهومه 
لنقول �أن���ه �لتحرر فعاًل من �خل���وف و�لتحرر من 
�لفاقة ب�سكلهما �لو��س���ع. �أظن هذ� ل يختلف ولن 
يختل���ف ول يجب �أن يختلف علي���ه �ثنان، وهو حق 
طبيعي �أن يكون �لإن�سان �آمنًا، فالأمان كما تعلمون 
جميع���ا مه���م �ذ �أن���ه عالمة �لوجود. �إ�س���محي يل 
�أوًل و�خ���ريً� �أن �أتوجه مرة ثانية بال�س���كر لك �أنت 
ب�سخ�سك �لكرمي ممثلًة لهذ� �لنموذج �لر�ئع من 
�لن�ساء �لعربيات �لر�ئد�ت، و�إ�سمحي يل بالإ�سارة 
�ىل بدء لقائنا �لروحي يف �ملقابلة �لتلفزيونية عام 
2001 و�أن���ت تتحدث���ني من لبنان من ب���ريوت و�نا 
�أحتدث من �أم�س���رتد�م من هولن���د�، وقد حتدثنا 
وقته���ا ع���ن برناجم���ك وفكرت���ك �لتي ب���د�أت كما 
ل���و كانت �س���يئا خارجًا ع���ن �لو�قع، وه���و دعوتك 
لإطالق مفهوم �لقمة �لعربية كعمل موؤ�س�سي مهني 

حتى، ولي�ش فقط باملعنى �ل�سيا�س���ي، لكن لإ�سفاء 
مو�سوع �لإهتمام بق�سية �ملر�أة �لتي هي باملنا�سبة 
يف �س���لب ق�سايا �لأمن �لإن�ساين لبلد�ننا �لعربية. 
ف�سكرً� لك �سيدتي �أوًل على بد�ية ذلك �للقاء �لذي 
�أمتنى من �هلل �أن ل ينقطع و�أن ت�س���تمر �س���د�قتنا 
و�أخوتنا، و�أن ن�س���تفيد جميعًا ون�س���تثمر لي�ش فقط 
من نبلك وكرمك وتوجهاتك باجتاه �لإنخر�ط مع 
�لنا�ش وتلم�ش ق�ساياهم و�لنتماء �ىل معاناتهم.. 
ه���ذه �ي�س���ًا يف �س���لب �أه���د�ف توجهات���ك �لت���ي 
ي�س���اركك فيها كل حمبوك �لذين يح�س���رون هذه 
�لأم�س���ية.ومرة ثانية هي منا�س���بة خا�سة و�سعيدة 
يل، �ذ �أنه���ا فعاًل �أول مرة �أكون فيها على �حتكاك 
مبا�سر، ولو �أين �سرفت �ي�سًا بامل�ساركة يف �إطالق 
�لتقرير �ملا�سي حول و�سع �ملر�أة يف �لعامل �لعربي، 
لكنني وقتها مل ولن �أك���ن بقدرة على �لإدعاء باأنه 
كان عمل���ي، فق���د كان عمل �س���ديقتي و�أ�س���تاذتي 
وزميلتي �لقديرة �لدكتورة رميا خلف �لتي �أ�س�ست 
فع���ال له���ذه �ل�سل�س���لة �لهامة. بل غام���رت ولكنها 
كانت �س���جاعة وقدمت من �أجله كث���ريً� من وقتها 
و�سحتها ومعاناتها.. ولكننا يف هذه �لليلة بالذ�ت 
نتذكرها هنا لأنني �أعرف �أن يف �س���فوفكم حمبني 
كثريين لرميا خلف ولفكرتها �لنبيلة لإطالق تقرير 
�لتنمية �لإن�سانية �لعربية، �لتي نعدها جميعًا باأننا 
�س���نحافظ عليها و�س���نتعاون معك �سيدتي ومع كل 
من ي���ود �أن مياأ�س����ش له���ذ� �لعمل، لي�س���بح فعاًل 
عم���اًل عربيًا ميتلكه ويدي���ره، و�لأهم من ذلك كله 
من يتابع تنفيذ ما فيه، وي�ساعد على تطبيق بع�ش 
ه���ذه �لأفكار �لنبيلة �لتي جت���يء فيها، وهي مهمة 
لعمري لن تكون �س���هلة ول ب�سيطة، ولكن على قدر 
�أه���ل �لعزم تاأت���ي �لعز�ئم. ندعو م���ن �هلل جميعًا 
�أن تتحقق �آمالكم جميع���ًا، و�أن تتحقق �آمال لبنان 
قبل كل �س���يء و�أن ي�س���تقر وينمو ب�سالم هذ� �لبلد 
�حلبيب. و�سكرً� على هذه �لأم�سية �جلميلة و�لليلة 

�لطيبة. 

كل�في�ش مق�ش�د
وكان���ت كلم���ة لع�س���و �ملجل����ش �ل�ست�س���اري للتقرير 
�لدكتور كلوفي�ش مق�سود �عترب فيها �أن ل عروبة بدون 
�لإ�سالم، ول �إ�سالم م�ستنري بدون �ملرجعية �لعربية.
وق���ال: يف �إحدى �ملنا�س���بات �لهاتفية بع���د 11 �أيلول 
عندما تكلمت معها وقالت يل: �ل�سرب، �إ�ستوعب هذه 
�ملعاناة وهذ� �لتحدي، فاأجبتها: �ساأحاول..و�حلقيقة 
�نني كنت معتقدً� �نني لن �أ�س���تطيع جمابهة �سر��سة 
�لتمييز، و�لذي م���ع �لر�حلة هالة زوجتي متكنت من 
�أن �درك �أن �لرج���ل بحاج���ة �ىل متكني عندما تكون 
�لن�س���اء �أمثال بهية �حلريري.. يف ذلك �حلني �أجبت 

عن �ل�س���وؤ�ل �ل���ذي طرحه �لرئي�ش بو����ش وقال: ملاذ� 
يكرهنا �لع���رب و�مل�س���لمون.. فاأجبته عل���ى �لتلفزة: 
�لع���رب ل يكره���ون ب���ل �نه���م غا�س���بون، و�لغ�س���ب 
هو ��س���تدر�ج للح���و�ر، يف حني �أن �لك���ره هو �نقطاع 
عن �حل���و�ر وتدم���ري لإمكانيات���ه وجل���ذوره، ولذلك 
�لغ�س���ب �مل�سروع هو �لتمهيد للت�س���حيح �حلقيقي.. 
�لغ�س���ب هو جزء م���ن �ملحبة لأنه يرغ���ب من خالل 
�حلو�ر �أن ي�س���تاأنف �ملحبة و�ن يتخلى عن �لغ�س���ب. 
هذ� هو �لتحدي �حل�س���اري �لذي �أنارنا به �ل�س���الم 
دين �لعرب، لأن ل عروبة بدون �لإ�س���الم، ول �إ�سالم 
م�س���تنري ب���دون �ملرجعي���ة �لعربية. ه���ذ� هو �حلدث 
�لكبري، ومن ثم �أجيء �ىل هنا مع �لأمني �لعام �ل�سابق 
للجامعة �لعربية ت�ست�س���يفنا يف كليتها هنا وثم تقول 
وكاأنه���ا تري���د �أن تزرع فينا �لتز�م���ًا بتثقيف �لأجيال 
�جلدي���دة حتى ل تبقى �س���جينة �لطائفي���ة �لذميمة، 
حت���ى تعل���م �لأجيال �جلدي���دة �أن لبن���ان �ذ� �أر�د �أن 
يكون وطنًا، فال بد من �أن يكون �للبناين مو�طنًا و�أن 
تكون عالقته مع �لدولة مبا�س���رة بدون و�ساطة.. وثم 
�س���اركتنا يف �ملجل�ش �لإ�ست�س���اري للتنمية �لن�سانية، 
ويف كل م���رة كان���ت هي مبثاب���ة �لأم لعملي���ة �لتنمية 
�لعربي���ة، وكان���ت هي لي�س���ت فقط رمز �لأم���ان لنا، 
و�لأمن، بل �ي�س����ًا �لإحت�س����ان و�حلن����ان.. وهذه 
�لإن�س����انة �لتي  جوهرت فين����ا قيمًا كانت مكبوتة 
و��سبحت حية.وعندما ��ست�سهد رفيق �حلريري 
كانت هي ما�سكة هذ� �لرت�ث تعممه وتر�سخه يف 
وجد�ننا جميعًا. و�أكرث من ذلك، عندما ح�س����ل 
�لعدو�ن �لإ�س����ر�ئيلي ع����ام 2006 وكنت يف ذلك 
�حلني يف خ�سم معركة مع �لذ�ت، معركة تعودت 
عليها مع �مل�س����روع �ل�سهيوين، ولكن عندما م�ش 
هذ� �جلنوب �إت�سلت م�ست�سريً� كما تعودت، وكان 
لها رد �أن �أطمئن مدركًا ما قامت به من �إحت�سان 
لالجئني �لذين �أتو� وفتحت �لبيوت و�مل�س����اعد�ت 
و�ملعونات، فبقيت عن�س����ر �لأمومة ت�سمل مزيدً� 
من �لأطفال و�لن�س����اء و�لرجال و�ل�سيوخ، فكانت 
هي �خلمرية �لتي تينع فينا �أف�سل ما عندنا.. هذه 
�ملر�أة �لأم �لأخت �ل�سقيقة، هذه �ملر�أة هي تختزل 
ما نريده لأمتنا من �مل�س����اركة �لفعلية يف �سناعة 
�لقر�ر و�س����ناعة �لر�أي ورب �لعائل����ة يف لبنان..

مناسبات مناسبات

ملنا�س���بة �س���دور تقرير �لتنمي���ة �لن�س���انية �لعربية 
2009 حول �لأمن �لن�س���اين، كرمت ع�س���و �ملجل�ش 
�ل�ست�س���اري �مل�س���رف على �لتقرير وزي���رة �لرتبية 
و�لتعلي���م �لع���ايل بهية �حلري���ري م�س���اعدة �لأمني 
�لع���ام ل���الأمم �ملتح���دة و�ملدي���رة �لقليمي���ة  ملكتب 
�ل���دول �لعربي���ة يف برنام���ج �لأمم �ملتحدة �ل�س���يدة 
�أََمة �لعليم �ل�ُس�س���وة و�أع�س���اء �ملجل�ش �لإ�ست�س���اري 
ومعدي تقرير �لتنمية �لن�سانية �لعربية لهذ� �لعام، 
وذلك يف حفل ع�س���اء �قامته على �س���رفهم يف د�رة 
�لعائلة يف جمدليون ح�س���ره وزير� �لتنمية �لإد�رية 
�بر�هيم �س���م�ش �لدين و�ل�س���وؤون �لجتماعية ماريو 
ع���ون، و�لن���و�ب “ عاطف جم���دلين وعماد �حلوت 
وحمم���د قب���اين” و�س���فري �ليمن في�س���ل �أم���ني �أبو 
�لر��ش ورئي�ش جمل�ش �لمناء و�لعمار نبيل �جل�سر 
ونقب���اء �ملحرري���ن ملح���م ك���رم و�ملحام���ني رمزي 
جري���ج و�ملعلمني نعم���ة حمفوظ، وممثلو �س���فر�ء “ 
�ململكة �لعربية �ل�سعودية، جمهورية م�سر �لعربية، 
قطر، فل�س���طني، �لمار�ت �لعربية �ملتحدة، تون�ش، 
�جلز�ئر، �ملغرب، �س���لطنة عمان، �لأردن، �لبحرين 
بع�ش �ل���دول �لأوروبية، ومديرة  �س���فار�ت  “، وعن 
�لوكال���ة �لأمريكية للتنمية يف لبن���ان دنيز هريبول، 
وعن �لأ�سرة �لرتبوية رئي�سة �ملركز �لرتبوي للبحوث 
و�لمناء ليلى فيا�ش، مدير عام �لرتبية فادي يرق، 
وعدد من مدر�ء �لتعليم باأق�سامه �ملختلفة، وعمد�ء 
وم���در�ء عدد من كليات ومعاه���د �جلامعة �للبنانية 
وبع�ش �جلامعات �خلا�سة، رئي�سة �ملجل�ش �لن�سائي 
�أم���ان كب���ارة �س���عر�ين، وروؤ�س���اء وممثل���و عدد من 
موؤ�س�سات �ملجتمع �ملدين و�لأهلي �للبنانية �ل�سريكة 
يف بر�م���ج �لأمم �ملتح���دة، وممثلون ع���ن منظمات 
عربية ودولية عاملة يف لبنان و�سخ�س���يات ر�س���مية 
وتربوية و�قت�س���ادية و�جتماعية وثقافية و�إعالمية، 
�ىل جان���ب فري���ق عم���ل برنام���ج �لأمم �ملتحدة يف 
لبن���ان تتقدم���ه �ملحتف���ى به���ا ونائبه���ا ع���ادل عبد 

�للطيف، ومديرة �ملكت���ب �لقليمي يف �لقاهرة منى 
هم���ام، ومدي���رة مكتب لبن���ان مارتا رود�����ش وليلى 

�سرف و�لدكتور كلوفي�ش مق�سود.

�ل�زيرة �حلريري
��س���تهل �حلف���ل بالن�س���يد �لوطني �للبن���اين فكلمة 
ترحيبة من �ساحبة �لدعوة �لوزيرة �حلريري �لتي 
ر�أت �أن���ه »بعيدً� عّما �أثاره تقرير �لتنمية �لإن�س���انية 
وما قد يثريه من �آر�ٍء ومو�قف حول ما ت�س���ّمنه من 
موؤ�س���ر�ت و�إ�س���تنتاجات وتوجه���ات.. فالغاي���ة منه 
ه���و حتريك �لوع���ي و�لتفكري و�حلو�ر حول ق�س���ايا 
�لإن�سان �لعربي وحا�سره وم�ستقبله.. وقالت : نحن 
مطالب���ون بتحديد مفه���وم �لأمن �لإن�س���اين لدينا، 
�آخذين ظروف عدم �لإ�س���تقر�ر و�لإحتالل مبا هي 
ق�سايا م�سريية وذ�ت تاأثري كبري على حياة �سعوبنا 
ودولنا و�إن�س���اننا.. وقالت : �أرّحب بكم يف بيتكم يف 
هذ� �للقاء �لتكرميي لل�سديقة �أمة �لعليم �ل�سو�سوة.. 
و�لأ�سدقاء، و�لزمالء يف �لهيئة �لإ�ست�سارية ومعدي 
تقرير �لتنمية �لإن�س���انية �لعربية 2009 حول �لأمن 
�لإن�س���اين.. وبعيدً� عّما �أثاره �لتقرير وما قد يثريه 
م���ن �آر�ٍء ومو�ق���ف حول ما ت�س���ّمنه من موؤ�س���ر�ت 
و�إ�س���تنتاجات وتوجه���ات، فالغاية من���ه هو حتريك 
�لوع���ي و�لتفك���ري و�حل���و�ر حول ق�س���ايا �لإن�س���ان 
�لعربي وحا�سره وم�ستقبله.. و�سنقر�أ كثريً� ون�سمع 
كثريً� حول هذ� �لتقرير وم�س���مونه و�ستتوّزع �لآر�ء 
بني موؤّيٍد ومعرت�ٍش وم�س���ّحٍح.. وعلى ما �أعتقد �أّن 
هذه �حليوية �ستخت�س���ر عل���ى جمموعٍة من �لنخب 
دون �أن تقارب �لوعي �لإن�س���اين �لع���ام و�إهتماماته 
و�سرور�ته وو�قعه لأّننا نعاين من تلك �لهّوة بني ما 
نفّك���ر به وما يريده �لإن�س���ان يف جمتمعاتنا.. �إّل �أّن 
هذ� �لتقرير ومبقاربته م�ساألة �لأمن مبا هي جوهر 
�لتق���ّدم �ل���ذي ل ميك���ن �أن يك���ون �إّل على �أ�س���ا�ش 
�لإ�س���تقر�ر، وهناك �ختالف كبري بني �لإ�س���تقر�ر 

و�جلم���ود.. وب���ني �حليوية و�لفو�س���ى.. م���ن هنا.. 
فاإّنن���ا مطالب���ون بتحدي���د مفهوم �لأمن �لإن�س���اين 
لدين���ا، �آخذين ظروف عدم �لإ�س���تقر�ر و�لإحتالل 
مبا ه���ي ق�س���ايا م�س���ريية وذ�ت تاأث���ري كبري على 
حياة �س���عوبنا ودولنا و�إن�س���اننا. و�أّن���ه ل بّد لنا من 
مو�جه���ة كّل تلك �لظ���روف �لقدمية و�مل�س���تجدة.. 
و�لت���ي �أمعنت تفكي���كًا و�إنهي���ارً� ملجتمعاتنا ودولنا، 
وعلين���ا ومن خ���الل هذه �لأطروح���ة �جلديدة حول 
�لأمن �لإن�س���اين مبا هي مادة للنقا�ش وللحو�ر، �أن 
جنع���ل غايتن���ا تطوير مفاهيم �لأم���ن لدينا.. ولقد 
عانت �لدول �ملتقدمة لعق���وٍد، بل لقرون  من �لأمن 
�ل���ذي �تخذ من �لإم�س���اك بالو�ق���ع مفهومًا لالأمن  
فانعك�ش ذلك �س���ر�عاٍت �أهلّية وثور�ٍت و�نتفا�ساٍت 
حتى ��س���تقّر �ملفهوم �حلديث لالأم���ن  و�لذي يقوم 
على مو�كبة �لو�قع وتطّوره  و�سالمة حرّيته  وحماية 
�إبد�عاته، ومبادر�ته �لفردية و�لإجتماعية يف كافة 
نو�حي �حلياة �ل�سيا�سية  و�لإقت�سادية  و�لإجتماعية  
و�لعلمي���ة و�لثقافية.. و�إىل م���ا هنالك من جمالت 
�لتعب���ري و�ملب���ادرة و�لإبد�ع.. فاأ�س���بح �لأمن مهمة 
�لنخب���ة ولي�ش عدّوه���ا وحاميًا مل�س���ريتها وتطورها 
ولي�ش معيق���ًا لوجوده���ا وحيويتها..و�إّننا نتطّلع �إىل 
ث���ورٍة ثقافي���ٍة تعيد �لإعتب���ار للمعاين مب���ا هي �أطٌر 
للتفاعل و�حل���و�ر و�للقاء و�لإنت���اج و�لتقّدم.. و�إّننا 
يف ه���ذ� �للق���اء نوؤّكد عل���ى معنى �ل�س���د�قة وعلى 
�أهمي���ة �حرت�م �لر�أي و�ل���ر�أي �لآخر وحق �لتعبري، 
وح���ق �لنقد و�ل���رد  من �أجل غايات ك���ربى  هي �أن 
نكون معًا يف مو�جه���ة حتدياتنا �لقدمية و�جلديدة 
و�لكب���رية ج���دً� من �أج���ل رفعة �لإن�س���ان و�س���المة 

�لإن�سان و�أمن �لإن�سان..

�أمة �لعليم �ل�ش�ش�ة
وحتدثت �ملحتفى بها �ل�س���يدة �أمة �لعليم �ل�س�سوة 
فتوجه���ت بالتحي���ة �ىل �س���احبة �لدع���وة وع�س���و 

بهية �حلريري كرمت �ملجل�ش �ل�شت�شاري 
وفريق عمل تقرير �لتنمية �لن�شانية �لعربية
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مناسبات مناسبات

�أك���د رئي����ش حكومة ت�س���ريف �لأعم���ال فوؤ�د 
�ل�سنيورة "�أنه لطاملا وقفت �حلكومة �لكويتية 
على م���دى عقود ما�س���ية وبتوجي���ه من �أمري 
�لب���الد �ىل جان���ب لبن���ان، و�أمدت���ه بالدعم 
و�مل�ساندة و�مل�ساعدة �ل�سيا�سية و�لإقت�سادية 
و�لإجتماعية �ملبا�سرة وغري �ملبا�سرة، وكذلك 
م���ن خ���الل "�ل�س���ندوق �لكويت���ي للتنمي���ة" 
بالقرو����ش �ملي�س���رة و�لت���ي �س���ملت جمالت 
متع���ددة عل���ى �ل�س���عد �ل�س���حية و�لرتبوية 
و�ع���ادة بن���اء �لبن���ى �لتحتي���ة و�لطرق���ات، 

وغريها من �مل�ساعد�ت �لتي ل حت�سى".
و�سدد على "�إن �لعمل �خلريي و�لتنموي معًا، 
هما �للذ�ن ي�سكالن روح �حلو��سر �لعربية يف 
�ملا�سي و�حلا�س���ر، ونحن ل نتنكر لأ�سولنا، 
ول ن�س���ع �لقي���ود �أم���ام �لت�س���امن �ملدين���ي 
و�لن�ساين بحجة �ملقايي�ش �ملختلفة �أو �لنو�يا 

�لتي تقف ور�ء هذ� �لعمل �لر�ئع �أو ذ�ك".
وردً� على ت�ساوؤل حول ت�سكيل �حلكومة �سدد 
عل����ى "�أن �حلكم����ة د�ئم����ًا يف وقته����ا مهمة، 
و�لق����ر�آن �لك����رمي يقول م����ن �أوت����ي �حلكمة 
فق����د �أوتي خ����ريً� كثريً�، ونح����ن �لآن بحاجة 
�ىل �حلكم����ة و�ل����رتوي، و�لتطل����ع بالنهاي����ة 
�ىل م�س����لحة لبن����ان، وهن����اك رئي�ش مكلف 
يتحدث عن �لت�س����كيل، لأنه �إذ� ح�س����ر �ملاء 

بطل �لتيمم".
كالم �لرئي����ش �ل�س���نيورة جاء خ���الل رعايته 
�حلف���ل �لتكرمي �لذي �أقامت���ه "جمعية رعاية 
�ليتيم" يف �سيد� للمح�سنني �لكر�م من دولة 
�لكويت �ل�سقيق "�آل �لعثمان، �آل �ل�سايع، �أبناء 
�ملرحوم �ل�س���يخ نا�سر �ل�س���عيد و"�ل�سندوق 
�لكويتي للتنمية �لإقت�سادية �لعربية" تقديرً� 
لعطاء�تهم للبنان وذلك حتت �س���عار "�سكرً� 
�أهلن���ا يف �لكويت من �أطف���ال "جمعية رعاية 

�ليتيم" يف �سيد�".
وتقدم ح�س���ور �حلفل �لتكرمي���ي �لذي �أقيم 
�لإحتف���ال  ر�ع���ي  يف حديق���ة �جلمعي���ة �ىل 
�لرئي�ش فوؤ�د �ل�س���نيورة وعقيلته هدى، وزيرة 
�لرتبية و�لتعليم �لعايل بهية �حلريري، وزير 
�لدول���ة �لدكت���ور خال���د قباين، ممثل �س���فري 
دولة �لكوي���ت يف بريوت عبد �لع���ال �لقناعي 
"�لقائ���م باأعمال �ل�س���فارة �مل�ست�س���ار طارق 
�حلمد"، مفتي �سيد� و�أق�سيتها �ل�سيخ �سليم 
�سو�س���ان، حماف���ظ �جلن���وب �لعمي���د مالك 
عب���د �خلال���ق، ممث���ل "�ل�س���ندوق �لكويت���ي 
للتنمية �لإقت�سادية �لعربية" �ملدير �لإقليمي 
�ملقي���م  �ملمث���ل  �لغ���امن،  م���رو�ن  لل�س���ندوق 
لل�س���ندوق �لكويتي للتنمية يف لبنان �لدكتور 
حمم���د �ل�س���ادقي، رئي����ش "�حت���اد �لغرف 

�لتجاري���ة" يف لبنان حمم���د �لزعرتي، �أمني 
ع���ام "�لهيئ���ة �لعلي���ا لالإغاثة" �لل���و�ء يحيي 
رع���د، رئي�ش �ملكتب �ل�سيا�س���ي ل���� "�جلماعة 
�لإ�س���المية" يف لبن���ان �لدكت���ور علي �ل�س���يخ 
عمار، رئي�ش بلدية �سيد� �لدكتورعبد �لرحمن 
�لب���زري، و�ملحتف���ى به���م: ممثل �آل �ل�س���عيد 
عبد  �ل�سعيد،" ممثل  نا�س���ر  �لرحمن  "عبد 
�لعزيز �ل�سايع و�آل �ل�س���ايع "ر�مز �سليمان"، 
ممثلة رئي�س���ة "�للجن���ة �للبناني���ة �لكويتية" 
�ل�س���يخة فريال �لدعيج �ل�س���باح "�ل�س���يخة 
هن���د عب���د�هلل �جلاب���ر �ل�س���باح"، وح�س���د 
م���ن �ل�سخ�س���يات �ل�سيا�س���ية و�لإقت�س���ادية 

و�لإجتماعية و�لرتبوية..
وكان يف ��س���تقبالهم رئي�ش �جلمعية �لدكتور 
�س���عيد �ملكاوي وعقيلته �سفاء و�أع�ساء �لهيئة 
�لإد�رية ومديرة �لد�ر فاتنة جرديل فاخوري، 

ومدر�ء وروؤ�ساء �لأق�سام يف �جلمعية..
ويف �خلت���ام قام �لرئي�ش �ل�س���نيورة و�لدكتور 
�سعيد �ملكاوي و�مل�ست�سار طارق �حلمد بت�سليم 
�لدروع �ىل �ملحتفى بهم، فيما تربعت �لوزيرة 
بهية �حلريري بكفالة 125 طالبًا يف "مدر�سة 
�أجيال �س���يد�" �لتابعة للجمعية من "موؤ�س�سة 
�حلريري للتنمية �لب�س���رية �مل�س���تد�مة" �لتي 

تر�أ�سها..

�لرئي�ش �ل�شني�رة رعى تكرمي 
جمعية رعاية �ليتيم لأهل �خلري من �لك�يت

�س���ارك �س���ائق �س���باق �لفورمول-3 �س���فري �لأمم 
�ملتحدة لل�سباب لل�س���المة على �لطرقات �للبناين 
با�س���ل �س���عبان �أطف���ال و�أولد �ملخي���م �ل�س���يفي 
ملوؤ�س�س���ة �حلري���ري �لأن�س���طة �لت���ي يقوم���ون بها 
�س���من برنامج �ل�س���يفيات �لذي تنظمه موؤ�س�س���ة 
�حلريري للتنمية �لب�س���رية �مل�ستد�مة بالتعاون مع 
�لهيئة �لوطنية للمدر�س���ة �لر�سمية و�لتي �نطلقت 
يف �ك���رث م���ن ثمانية مر�ك���ز يف �س���يد� وجو�رها، 
وذلك يف ندوة حول �س���المة �لقيادة بعنو�ن “فكر 
قبل �لقيادة “ حا�س���ر فيها �سعبان يف قاعة جممع 
�حلري���ري �لمنائ���ي يف �س���يد� مب�س���اركة ح�س���د 
كبري م���ن �لأطفال و�لأولد و�لقيم���ني على �ملخيم 

�ل�سيفي.
و��س���تهل �س���عبان �لندوة بتعريف �لأطفال و�لأولد 
�مل�س���اركني على م�س���رية �حرت�فه �سباق �ل�سيار�ت 
منذ �سنتني ون�سف يف  �لبطولة �لوروبية للفورمول 
-3. و�ي�سًا �ختياره �سفريً� لالأمم �ملتحدة لل�سباب 
بخ�س���و�ش �ل�س���المة على �لط���رق. وقام ب�س���رح 
بع����ش �أنظم���ة �مل���رور وقو�ن���ني �لقيادة م�س���تعينًا 
ب�س���ور تربز عنا�س���ر �لأمان و�حلماية لل�س���اق يف 
�ل�س���يارة ومناذج عن ح���و�دث مرورية نتيجة عدم 
�لت���ز�م �ل�س���ائقني بقو�ن���ني �لقيادة. وق���ال: �أقوم 
بجولت يف منطقة �ل�س���رق �لأو�س���ط وزرت خم�سة 

بل���د�ن يف  �لع���امل �لعرب���ي، وح���اورت �أك���رث م���ن 
4000 طالب وطالب���ة يف �جلامعات و�ملد�ر�ش عن 
�لقو�عد �لأ�سا�س���ية لل�س���المة على �لطرق لنه يف 
�ل�س���رق �لو�س���ط لدينا  �زمة يف مو�س���وع حو�دث 
�ل�س���ري و�لطرق، و�أمتنى �أن �أكون بالفعل قد �أديت 
و�أوؤدي ه���ذه �لر�س���الة  للمجتم���ع �لعرب���ي. وه���ذه 
�مل���رة �لأوىل �لتي �ألتقي فيها يف بل���دي لبنان هذه 
�ملجموعة من �جليل �جلديد، وهذ� �أتى بعد لقائي 
مع مع���ايل وزيرة �لرتبية و�لتعليم �لعايل �ل�س���يدة 
بهية �حلريري �لتي قالت يل �ن �لأولد �مل�س���اركني 
يف �ل�س���يفيات هم �أف�سل من يحمل هذه �لر�سالة 

فقررت �للقاء معهم.
و��س���اف: �لهدف �لرئي�سي هو �لتوعية لأنه وجدنا 
�أنه قبل ثالثني �سنة يف �أوروبا و�أمريكا كانت لديهم 
نف�ش �لإح�ساء�ت  ونف�ش عدد �لوفيات و�لإ�سابات 
عل���ى �لطرقات �ملوجودة عندنا �ليوم.لكن عندهم 
مت �لرتكيز على  بر�مج �س���املة للتوعية وتعديالت 
ملخططات �لطرقات، وت�سدد يف �لأنظمة و�لقو�نني 
و�لغر�مات وتطورها وتعديلها ب�س���كل ممتاز، وهم 
بد�أو� م���ن �جليل �لنا�س���ىء ومن �أعمار �س���غرية، 
بتعريفه���م  عل���ى قو�عد �مل���رور، فوجدت من جهة 
�أن للتوعية مفعول كبري، �ذ� ��س���تطعنا �أن نو�س���ل 
هذه �لر�سالة كبطل �سباق يف عامل �لفورمول وهذه 

�لر�س���الة بالمكان �أن ت�سل �ليهم  ب�سرعة وب�سكل 
�يجابي.... 

وكان���ت �أن�س���طة �ملخي���م �ل�س���يفي ق���د تو��س���لت 
لالأ�س���بوع �لث���اين على �لت���و�يل يف ثماني���ة مر�كز 
يتوزع عليها �أكرث من 1750 طفال وولد� من �سيد� 
و�جلو�ر، وتنوعت بني فنون و��سغال ور�سم وم�سرح 
و�ن�س���طة ترفيهية �ىل جانب برنام���ج “ من حقنا 
�ن ننجح “ لتقوية �لطالب���ب ومتكينهم يف �للغات 
و�ملو�د �لعلمية وبر�م���ج لمنهجية، وجديد �ملخيم 

�ن�سطة خدمة �ملجتمع.
وقال �مل�س���رف عل���ى �ملخيم نبيل بو�ب: �س���يفيات 
موؤ�س�س���ة �حلري���ري �ن �ملخيم يت�س���من  �ن�س���طة 
تفاعلية م���ع خدمة �ملجتمع، حيث �س���يقوم �لأولد 
�مل�س���اركون بتزيني بع�ش ج���در�ن �ملدينة وببع�ش 
�لأن�س���طة �لبيئية، لأنه من �لطبيعي �ن نرتك �ثر� 
فيها وجنعل �لولد ي�س���عر �نه ترك �ثرً� جمياًل من 
كل �لنو�حي..�س���حيح نحن موجودون يف �ملدر�سة 
ولك���ن يجب �ن يكون �لتفاع���ل مع �ملحيط. وهناك 
تع���اون مع كل �ل�س���يفيات �ملوج���ودة د�خل مدينة 
�س���يد� للتن�سيق يف �لتح�سري لن�س���اط وطني كبري 
مبنا�س���بة عيد �جلي����ش.. كما �أن هناك حت�س���ري� 

لن�ساط ختامي تتوج فيه �ل�سيفيات لهذ� �لعام.

�شيفيات م�ؤ�ش�شة �حلريري ت�شت�شيف لأول مرة 
بطل �لعامل يف �لف�رم�ل -3 �للبناين با�شل �شعبان
يف ندوة ت�عية ح�ل �شالمة �لطرق و�حل��دث �ملرورية
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فن مهرجانات

 مهرجانات بيبل��ش 2009... 
�شيف فنّي حافل! 

ميال"  نان�شي عجرم حت�شل على لقب "�أم 

ملاذ� وقع �لطالق بني �لفنانة ديانا حد�د وزوجها ؟! 

من مهرجانات بيبلوس 2009

عق����دت جلن����ة مهرجان����ات »بيبلو�����ش �لدولي����ة« 
موؤمترً� �س����حافيًا يف منتج����ع Sands Edde يف 
مدين����ة جبيل، �س����مال ب����ريوت، ملنا�س����بة �إطالق 
برنامج مهرجانات جبيل ل�س����يف 2009 برعاية 
وزير �ل�س����ياحة �للبناين �إيلي ماروين وح�س����د من 

�لفاعليات �لإعالمية و�لجتماعية.
�ألقت رئي�س����ة جلن����ة �ملهرجانات لطيف����ة �للقي�ش 
كلمة جاء فيها: »هذه �ملوؤ�س�سة �لتي ل تبغي �لربح 
وهدفه����ا ثق����ايف �س����ياحي �جتماعي �قت�س����ادي، 
توؤمن با�س����تمر�رية وجه لبنان �حل�س����اري مهما 
كان����ت �لظروف، فكي����ف بالأحرى بوج����ود رئي�ش 
جمهوري����ة عل����ى ر�أ�����ش �لدول����ة فخام����ة �لرئي�ش 
�لعماد مي�س����ال �س����ليمان �بن منطقة جبيل �لبار، 
فبحكمت����ه �ست�س����ود �لطماأنين����ة. بر�جمن����ا لهذه 
�ل�سنة مميزة بحلتها �لثقافية �ملوجهة خ�سو�سًا 
�ىل �ل�س����باب �للبناين«. و�أ�س����ارت �للقي�ش �ىل �أن 
ه����دف مهرجان����ات »بيبلو�����ش« حتري����ك �لعجلة 

�لقت�سادية يف مدينة جبيل.

لبنان �لفرح
�أما �لوزير ماروين ف�س����دد على ع����ودة لبنان �ىل 
جم����ده قائاًل: »هذ� هو لبنان �لذي نحلم بالعودة 
و�ل�س����ياحة  و�لف����رح  �ملهرجان����ات  لبن����ان  �إلي����ه، 
و�ملحب����ة. لق����د تكبدنا خ�س����ائر كث����رية على مدى 
�س����نو�ت طويلة دفعنا خاللها �أثمانا كان �للبناين 
بريئًا منها، ولق����د �آن �لأو�ن لكي نتكاتف لإظهار 
�أجم����ل �س����ورة ع����ن وطنن����ا و�س����عبنا وقدر�تن����ا 
�لإبد�عية �لتي ن�ستطيع �أن جنعلها ر�سالة �ىل كل 

�لعامل«. 

�أ�س����اف ماروين: »�إننا �س����عب يريد �حلفاظ على 
تاريخه و�إعادة لبنان حممية �سياحية فنية و�أر�ش 
للمحبة و�ل�س����ياحة و�ملهرجان����ات. لقد �آلينا على 
�أنف�س����نا يف وز�رة �ل�سياحة �أن تكون �ل�سياحة لكل 
لبنان ول����كل �للبنانيني لننا نعرف �أن �ل�سيا�س����ة 
تف����رق لك����ن �ل�س����ياحة توحد، ونع����رف �أنن����ا �إذ� 
��ستطعنا تنفيذ �لروؤية ل�سناعة �ل�سياحة يف لبنان 

ميكنن����ا تاأمني كل �لفر�����ش لأجيالنا وعودة لبنان 
 ليلعب دوره �لر�ئد يف �ل�س����رق �لأو�سط و�لعامل«. 
ولف����ت م����اروين �ىل �أن وز�رة �ل�س����ياحة تتوقع �أن 
ياأت����ي �ىل لبن����ان ح����و�يل 800 �ألف �س����خ�ش من 
�لعامل �لعربي ما ع����د� �لأجانب و�ملغرتبني، »من 
هنا �س����رورة تقدمي فكرة جميلة حتاكي عندهم 
�حلنني �ىل �ملا�سي �ملجيد و�لذي يبد�أ يف بيبلو�ش 
ويتناغ����م م����ع �ملهرجان����ات �للبناني����ة كله����ا م����ن 
بعلب����ك �ىل بيت �لدين �ىل عنج����ر و�ملهرجانات 
�للبناني����ة«  �لأر�����ش  عل����ى  تق����وم  �لت����ي  كله����ا 
للمهرجان����ات.  �ل�س����ياحة  وز�رة  دع����م   موؤك����دً� 
كذل����ك �ألق����ى رئي�����ش �لبلدي����ة �لدكت����ور ج����وزف 
�ل�سامي كلمة �أ�سار فيها �ىل »�لتعاون بني �لبلدية 
وجلن����ة �ملهرجان����ات لت�س����جيع �حلي����اة �لثقافية 

و�لفنية و�لقت�سادية يف جبيل«. 
و�س����ددت ممثل����ة بن����ك بيبلو�ش ن����دى طويل على 
»حر�ش �مل�س����رف عل����ى دعم ه����ذه �ملهرجانات 
لتنمية �لوجه �لثقايف للبنان ونقل �سورة ح�سارية 
�ىل �لعامل عن �س����ورة �لوطن �لذي نحبه ونفتخر 

به«.
وخت����ام �ملهرجان م�س����ك مع م�س����رحية »�س����يف 
840« تاألي����ف �لفن����ان �لعظي����م �لر�حل من�س����ور 
�لرحب����اين، �إخ����ر�ج م����رو�ن �لرحب����اين، �إنت����اج 
�أ�سامة �لرحباين ومتثيل غ�س����ان �سليبا، �أنطو�ن 

كرباج وهبة طو�جي.
تتناول �مل�س����رحية ق�سة �سعب يبحث عن �حلرية 
����ة �ملقاومة بوج����ه �لظلم  و�لعي�����ش بكر�م����ة، ق�سّ
و�لطغ����اة، وخو�ش ح����رب �لآخرين على �أر�س����نا 

وكاأن �لتاريخ يعيد نف�سه. 

�أخري� وبعد 9 �سهور من �لتعب �جلميل ح�سلت نان�سي عجرم على لقب جديد 
 ي�ساف �إىل �ألقابها �لكثرية وهو �لأغلي على �لإطالق يف حياتها وهو لقب "�أم ميال" 
حيث و�س���عت نان�س���ي عجرم طفلتها من زوجها طبيب �لأ�سنان �لدكتور فادي 

�لها�سم يف م�ست�سفى جبل لبنان �سرقي بريوت.
وج���اءت ولدة نان�س���ي عج���رم ولدة قي�س���رية و�خت���ارت لهًا موع���دً� للولدة 
ي�س���ادف �حتفالها بعيد ميالدها قد قعدت يف �مل�ست�سفي 3 �أيام بعدها عادت 

�إىل منزلها بعد �لطمئنان علي �سحتها و�سحة جنينها �أو بنتها.
و�تفقت نان�س���ي عجرم مع فادي على �إطالق ��س���م مي���ال قبل فرتة وذلك بعد 
 معرفة نوع �جلنني ويعني �ل�سم - �ملنت�سر يف لبنان - �ل�سجرة �لكثرية �لغ�سون 
كما ��ستعدت نان�سي عجرم ل�س���تقبال مولودتها باأغنية جديدة �سوف ت�سمها 
�إيل �لب���وم �لأطف���ال �لتي تنوي �إ�س���د�ره قريبا و�هو باملرة بق���ى طاملا �لألبوم 

لالأطفال.
و�نهالت باقات �لورود و�لتهاين على حجرة نان�س���ي عجرم بامل�ست�س���في �س���و�ء 

من �لفنانني �للبنانيني و�مل�سريني للتهنئة بال�سيف �جلديد.
وكانت نان�س���ي قد رف�ست ت�س���وير ولدتها خا�سة بعد تلقيها عرو�سا من �أكرث 
من قناة ف�سائية ووكالت �إعالنية لت�سوير عملية �لولدة تلفزيونيا مقابل 10 

ماليني دولر..

مايا حرب مر��سلة موقع بانيت و�سحيفة بانور�ما 
يف ب���ريوت: على �لرغ���م من �مل�س���اكل �لتي طر�أت 
عل���ى عالقة �لفنان���ة ديانا ح���د�د بزوجها �ملخرج 
�س���هيل دعبول، حاف���ظ �لزوجان عل���ى زو�جهما، 
خ�سو�س���ا بع���د �جن���اب ديان���ا طفلته���ا �لثاني���ة 
 �لت���ي �طلق���ت عليها ��س���م من���ى تيمن���ا بو�لدتها.
ومل مت���ر �س���نتني عل���ى ولدة �لطفلة، حت���ى �علن 
�لزوج���ان طالقهم���ا، وق���د �ك���د م�س���در مق���رب 
م���ن ديان���ا �خلرب، م�س���ري� �ىل خالف���ات عملية ل 
ميك���ن حله���ا، حيث ب���د�أ جن���م ديانا بالنح�س���ار 
م���ع �حتكار �س���ركة زوجه���ا و�ملحطة �خلا�س���ة به 
�س���عيفة �لنت�س���ار لعمالها، �لمر �ل���ذي �ثر على 
�نت�س���ارها، ف�سال عن �مل�س���اكل �لتي قامت بينهما 
 ب�س���بب رغبة ديان���ا بالتعامل مع خمرجني �س���و�ه.

يبق���ى �ن نذك���ر �ن �س���هيل �لعب���دول طلي���ق ديانا 
�بدى ��س���تعد�د� للتع���اون معها م�س���تقبال، موؤكد� 
�ن �لعالقة بينهما �نتهت ب�س���كل ودي، و�ن ع�س���رة 
�لعمر و�لطفلتني �للتان �جنباهما �س���يبقيان �سلة 

و�سل بينهما.
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رياضه طب

�ملربة يلحق بالنجمة �خل�شارة �لأوىل بالدورى �للبنانى

�شلة �لريا�شى بريوت تت�ج بلقب بط�لة لبنان

 �حلروق �ل�شم�شية، لفح �ل�شم�ش
فى مفاجاأة م���ن �لعيار �لثقيل، �أحلق فريق �ملربة، 
�لنجم���ة،  مب�س���يفه  قا�س���ية  خ�س���ارة  �ل�س���اد�ش، 
�ملت�س���در، بنتيجة 3-1 يف �فتت���اح �ملرحلة �لثامنة 

ع�سرة من بطولة �لدورى �للبنانى لكرة �لقدم.
�سجل �لرب�زيلي جو�و �ألفريدو جونيور )19( وعلي 
�لعط���ار )49 و66( �أه���د�ف �ملربة، وعلي نا�س���ر 

�لدين )60( هدف �لنجمة.

وبقي �لف���ارق بني �لنجمة �مل�س���تدر وله 41 نقطة 
و�لعه���د �لثاين 7 نقاط بانتظ���ار مبار�ة �لأخري مع 

�حلكمة يوم �لأحد، 29 مار�ش.
وت�ستكمل �ملرحلة يوم �لأحد، 29 مار�ش، حيث يلعب 
�ل�س���فاء مع �لت�سامن �سور، و�لأن�سار مع �ل�سالم 
زغرتا، على �أن تختتم يوم �لثنني، 30 من �ل�س���هر 

�جلارى، بلقاء �سباب �ل�ساحل مع �لر��سينج.

كور�بيا : توج �لريا�س���ي بريوت ببطولة لبنان لكرة �ل�س���لة للعام �خلام�ش على 
�لت���و�يل، بعد ف���وزه �لأربعاء على �ملتح���د طر�بل����ش )95-86( على ملعبه يف 
�ملن���ارة، لينهي �سل�س���لة �لدور �لنهائي مل�س���لحته )3-1(. وتخطى �لريا�س���ي 

غرميه �لتقليدي �حلكمة ب�س���عوبة يف ن�سف �لنهائي، يف حني تغلب �ملتحد يف 
مو�جهة �أ�سهل على نادي تبنني �جلنوبي، ثم فاز �لريا�سي يف �ملو�جهة �لأوىل 

يف �لنهائي على �ر�ش �ملتحد )84-70(، ويف �لثانية يف �ملنارة )81-88(.

�حلروق �ل�سم�سية عبارة عن �لتهاب و�حمر�ر باجللد 
ي�س���ببه �لتعر�ش �لز�ئد لل�سم�ش. و�للتهاب ما هو �إل 
رد فعل من جه���از �ملناعة جتاه خاليا �جللد �لتالفة، 

ويف بع�ش �حلالت، �لأوعية �لدموية �لتالفة.
 وق���د ت�س���اب بحرق �سم�س���ي يف �أي وقت م���ن �أوقات 
�أن  برغ���م  �لف�س���ول،  م���ن  ف�س���ل  �أي  ويف  �لنه���ار 
�ل�س���م�ش تكون يف �أق�س���ى �س���دتها ظهر� ويف ف�س���ل 
 �ل�س���يف. �ل�س���حب ل تفعل �لكثري لحتجاز �لأ�س���عة 
 فوق �لبنف�سجية، حتى �لظالل ل ت�سمن �حلماية من 

�لأ�سعة فوق �لبنف�سجية. 
فامل���اء، و�لرم���ال و�جللي���د و�لأر�س���فة ذ�ت �لأل���و�ن 
�لفاحت���ة تعك����ش هذه �لأ�س���عة، وه���ي  �س���ارة بنف�ش 
ق���در �أ�س���عة �ل�س���م�ش �ملبا�س���رة تقريب���ا . وبرغم �أن 
�أ�س���عة �سم�ش �ل�ستاء تكون �أ�س���عف �إل �أنها قد ت�سبب 
حرقا باجللد �لذي ل يتمتع باحلماية، وبخا�س���ة �إذ� 

�نعك�ست من �جلليد �أو من �ملاء.
 تك���ر�ر �لتعر����ش حلروق �سم�س���ية يزيد م���ن �حتمال 
�لإ�س���ابة بالتقرن �لأكتيني، و�ل���ذي هو مهد حلدوث 
�س���رطان �جلل���د، وي�س���بب كذل���ك جتاعي���د �جلل���د 
قب���ل �لأو�ن.  وم���ن �ملثري لل�س���خرية �أن بع�ش �لأدوية 
�ملعاجل���ة للتجاعيد ت�س���يب �جللد بح�سا�س���ية جتاه 
 �لتل���ف �ل�سم�س���ي ، كذل���ك بع����ش �لأدوي���ة تزيد من 

  �حتمال �إ�سابتك باحلرق �ل�سم�سي.
�لأعر��ش

 �حلروق �ل�سم�سية �لب�سيطة تظهر على �سكل �حمر�ر 
ثم تذوي ليتحول �للون �إىل �لربونزي �أو يتق�سر �جللد. 
حروق �ل�س���م�ش �ل�سديدة ت�س���بب �حمر�رً� وح�سا�سية 
�جللد للم����ش، حيث قد يتعر�ش �جللد، مثل �أي حالة 
حرق، لتكوين فقاقيع. وتتق�س���ر خالي���ا �جللد �مليتة. 
ويف �حلالت �ل�سديدة، قد حتدث �سربة �سم�ش، مما 

 ي�سبب �لإغماء و�لغثيان و�لقيء.

خيار�ت �لعالج
 �س���ع كم���اد�ت باردة ف���وق �جللد �مل�س���اب بحرق ثم 
تناول �لأ�س���ربين �أو �لأ�سيتامينوفني لتخفيف �ل�سعور 
بال�سيق و�للتهاب. و�أولئك �لذين تقل �أعمارهم عن 
21  عام���ًا ل ينبغ���ي عليه���م تناول �لأ�س���ربين حتى ل 

ي�سابو� ب� متالزمة ريي .
 �إذ� �أ�س���بت بحرق �سم�س���ي �سديد �أو �س���ربة �سم�ش، 

فا�ست�سر طبيبًا.

ل تعر����ش �ملنطق���ة �ملخرتق���ة لل�س���م�ش. و�إذ� ظهرت 
فقاقيع، فال تفجرها )تفقعها( باإ�سبعك.

 وللوقاية من �حلرق �ل�سم�س���ي، جتنب �ل�سم�ش خالل 
�س���اعات �لذروة �أي بني �ل�س���اعة �لعا�س���رة �س���باحًا 

و�لثانية ظهرً� .
�رتد مالب�ش حمكمة �لن�س���يج خفيفة، و�سع و�قيًا من 
�ل�س���م�ش ل يتاأثر باملاء على جميع �ملناطق �ملك�س���وفة 
من �جللد، و�أغلب �لنا�ش يحتاجون حلاجب �سم�س���ي 
ذي معام���ل حماي���ة م���ن �ل�س���م�ش SPF  ل يقل عن 
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�لكدمة
�لكدمة عبارة عن نزيف د�خلي يت�سرب عرب �لأن�سجة 
دون �أي قط���ع للجل���د، فيغ���ري لون �جلل���د يف �ملنطقة 

�مل�سابة �إىل �للون �لأزرق �ملائل �إىل �لحمر�ر .

كيف تت�شكل �لكدمة ؟
تتك���ون �لكدم���ه عندما تفّجر �س���ربة ما �ل�س���عري�ت 
�لدموية �لقريبة من �سطح �جللد، �لأمر �لذي ي�سمح 
بت�س���رب كمية من �لدم �إىل �أن�س���جة م���ا حتت �جللد 
، وهذ� �لدم �ملح�س���ور �أو �ملحتب����ش يظهر على هيئة 
عالمة �س���ود�ء �أو زرقاء ويف بع�ش �لأحيان تكون على 

هيئة نقط دقيقة حمر�ء �أو بقع حمر�ء.

�لأ�شباب
يحدث ب�سبب �ل�س���قوط من �أعلى ، �أو نتيجة �ل�سرب 
، �أو �لتو�ء �ملف�س���ل ، �أو �لك�س���ور ، �أو �أمر��ش �لدم �أو 
م�ساكل يف تخرث �لدم ) �سذوذ وظيفة �سفيحات �لدم 

( �أو وجود مر�ش حتتي جلدي .
بع����ش �لدوية ) �لت���ي تعمل على �س���يولة �لدم ومتنع 
 clopidogrel و aspirin ح���دوث �جللط���ة ( مث���ل
�لغذ�ئي���ة  �ملالح���ق  بع����ش   Corticosteroids و 
�أو �لإ�س���افات �لتكميلي���ة �لغذ�ئي���ة )كزيت �ل�س���مك 
وفيتام���ني ه� و�لزجنبي���ل و�لثوم( قد ت�س���بب حدوث 
�لكدمات �إذ� �أخذت جنبًا �إىل جنب مع �أدوية �س���يولة 

�لدم.

�شبب حدوث �لكدمات ب�شه�لة 
عند كبار �ل�شن

- ي���رّق �جلل���د مع تق���دم �لعمر، و�أحد �أ�س���باب ذلك 
ه���و �أن �لطبقة �لدهنية �ملبطن���ة للجلد )�لتي حتمي 

�أوعي���ة �جللد �لدموية من �لإ�س���ابة ( تقل �س���مكًا مع 
تقدم �لعمر .

�أي�س���ًا مع تقدم �لعمر ت�س���بح �لأوعي���ة �لدموية �أكرث 
رق���ة مع تقدم �لعمر لأن �لن�س���يج �لذي ي�س���اعد على 

دعمها ي�سعف.
كم���ا �أن �لتعر����ش �ملفرط لأ�س���عة �ل�س���م�ش ميكن �أن 
ي�س���عف جلدك ) �س���يخوخة �جللد( �إىل حد مماثل 
لك���رب �ل�س���ن مما يجعل���ك �ك���رث تعر�س���ا للكدمات، 
ق���د تكون �س���هولة �لكدم���ات يف بع�ش �لنا����ش ر�جعة 
�إىل عو�م���ل ور�ثية، ويف بع�ش �لأحيان تكون �س���هولة 
�لكدم���ات موؤ�س���ر� عل���ى نق����ش يف �لفيتامين���ات �أو 

�لإ�سابة بجلطة دموية.
ومع �أن �س���هولة �لكدمات �أكرث �سيوعا بني كبار �ل�سن 
�إل �أن هناك �أ�سخا�س���ا خا�سة �لن�ساء يعانون �سهولة 
�لكدمات على مدى طول �لعمر، وب�سبب غري معروف 
ي�ساب هوؤلء �لأ�سحاء متاما فيما عد� ذلك بكدمات 
ل �س���رر �أو خوف منها، يف منطقة �لع�سد و�لفخذين 

و�لردفني ت�سمى ب� " قر�ش �ملالئكة".

�لأعر��ش و �لعالمات 
�أمل وت���ورم يف �ملنطقة �مل�س���ابة ، مع تغري لون �جللد 
يف �ملنطق���ة �مل�س���ابة �إىل �لل���ون �لأزرق �ملائ���ل �إىل 

�لإحمر�ر .

�لعالج
هدف عالج �لكدمات هو خف�ش �س���رعة �سريان �لدم 
بو��س���طة �لتربيد و�ل�سغط �خلفيف ) رباط �ساغط 

( مع مر�عاة ما يلي :
- رفع �لع�س���و �مل�س���اب و�إ�س���ناده يف �لو�س���ع �لأكرث 

ر�حة
- و�س���ع كّمادة باردة على �ملنطقة �مل�س���ابة ملدة 30 
دقيقة ملدة يومني لتخفيف �لنزيف و�حلد من �لتورم 

، وبعد ذلك يتم و�سع كمادة د�فئة
- نق���ل �مل�س���اب لأق���رب مركز طب���ي لعر�س���ه على 

�لطبيب �ملخت�ش �إذ� لزم �لأمر.
�أخ���ريً� نق���ول �إن �لكدم���ة قد تكون ب�س���يطة وت�س���فى 
ب�س���رعة ، ولكنه���ا يف بع����ش �حل���الت قد ت�س���ري �إىل 
حالت مر�س���ية خطرية ، فكن ح���ذرً� و�لب�ش مالب�ش 
طويلة حتميك من �ل�س���ربات ول تفرط يف تعر�س���ك 
لل�س���م�ش ،و�بتعد عن �لعنف �ملنزيل ، ور�جع طبيبك 

د�ئماآ لالإطمئنان على �سحتك. 

»�شاق« رونالدو 
بـ152 ملي�ن دولر! 

�أعلن نادي ريال مدريد �ل�س���باين �أنه �أمن على »�ساق« جنم كرة �لقدم 
�لربتغايل كري�س���تيانو رونالدو بقيمة 90 مليون ��سرتليني )حو�ىل 152 
مليون دولر(. و�أفادت �سحيفة »ذي �سن« �لربيطانية يف عددها �ل�سادر 
�م�ش �أن �لذي كان ��س���رتى رونالدو مببلغ 80 مليون ��س���رتليني )حو�ىل 
135 ملي���ون دولر(، يف حزير�ن �ملا�س���ي، �تخذ ق���ر�ر �لتاأمني للحفاظ 
على �أمو�له يف حال تعر�ش �لنجم �ل�س���اب لإ�سابة قد ي�ستغرق عالجها 
فرتة طويلة من �لوقت.  و�و�س���حت �ل�س���حيفة �ن م�س���وؤويل �لنادي كانو� 
�أ�س���يبو� بخيبة �أمل بعد �ل�سابة �لتي تعر�ش لها �أغلى لعب يف �لعامل )24 
عاما(، يف ركبته موؤخر�. �إل �أن �أطباء �لنادي �أكدو� �أن رونالدو �سفي متاما 
من �ل�س���ابة �لآن.  من جهة �أخرى، �أف�س���دت حبيبة �س���ابقة لكري�ستيانو 

رونالدو حماولته �ل�ستجمام و�ل�ستمتاع باحلياة �لليلية يف مايوركا. 
وذك���رت �أنب���اء �م�ش �أن رونالدو �أخ���ذ يوم عطلة من ناديه و��س���تغله يف 
�لذهاب �إىل جزيرة مايوركا لال�ستمتاع بوقت طيب يف ملهى ليلي يرتاده 
�مل�ساهري. ول�سوء حظه، فوجئ رونالدو ب�سديقته �ل�سابقة �أمامه تطلب 
منه �حلديث ب�س���كل �سخ�س���ي لبع�ش �لوقت. لكن رونالدو مل يرغب يف 
هذه �ملقابلة، لذلك قام حر��سه بابعاد �ل�سابة )25 �سنة( عنه، علما باأن 
رونالدو كان قد �نف�س���ل عنها بعد عالقة ق�سرية و�أخربها بالنف�سال 
عرب ر�سالة ق�سرية بالهاتف �ملحمول. وبدل من �ل�ستمتاع باأم�سية طيبة 

��سطر رونالدو للخروج من �مللهى من �أحد �لأبو�ب �خللفية.

ترقب��
يف �لعدد �لقادم

من جملة
"�شيد�"

ملف خا�ش
لرمز �ملقاومة 

�ل�طنية �للبنانية
�لر�حل م�شطفى �شعد
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مجتمع افتتاح مهرجانات بيت الدين الدوليةحفل تكرمي بهية احلريري، وهدى فوؤاد ال�سنيورةمجتمع

بح�سور رئي�ش �جلمهورية �للبنانية �لعماد مي�سال �سليمان ووزر�ء وح�سد كبري من �ل�سيا�سيني و�لدبلوما�سيني و�لفنانني ورجال �لأعمال �فتتحت �لفنانة �مل�سرية 
�آم���ال ماه���ر، �أوًل و�س���التها �لغنائية على وقع �أنغام �ملو�س���يقى ب�س���وتها �لكلثومي �جلمي���ل مقدمة �أجل �أغاين �س���يدة �لغناء �لعربي �ل�س���يدة �أم كلثوم �أطربت 

�ل�ساهرين ملدة �ساعتني مبجموعة �أغاين كوكب �ل�سرق.

حفل تكرمي بهية �حلريري، وهدى فوؤ�د �ل�س���نيورة �أقيم يف مطعم زو�ت – �س���يد�ن حفل تلبية لدعوة �أ�س���مى دير�ين تكرميًا للوزيرة بهية �حلريري وهدى فوؤ�د 
�ل�سنيورة. ح�سر �حلفل ح�سد كبري من عقيالت وزر�ء ونو�ب ووجوه �جتماعية.

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

أسمى ديراني، هدى فؤاد السنيورة، بهية الحريري

روال ديراني جرادي، وهبى الحريري

رنا بعاصيري، روال ديراني جرادي، ليلى عسيران

خديجة قرعوني، حسانة كشتيان، وعليا عالء الدين

بهية الحريري، وهويدا أبو مرعي

أسمى ديراني وكريمتها روال

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

منى مرجان، لينا حشيشو، وأماني الراعي

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

النائب وليد جنبالط وزوجته نورا الرئيس ميشال سليمان وزوجته وفاء

 الفنانة آمال ماهر تحيي السهرة

الرئيس السنيورة ووزير اإلعالم طارق متري

اإلعالمية نجاة شرف الدين النائب نهاد املشنوق وزوجته ليلى

الوزير وائل أبو فاعور وزوجته زينة والوزير غازي العريضي وزوجته يسرا

 وزير الثقافة تمام سالم وزوجته ملى

58 �صيدا�صيدا 59



مجتمع حفل غداء عايدة وفيق اجلزيني يف دارتها – كفرحتى- جنوب لبنان نقابة املحررينمجتمع

تكرمي الفنان وديع ال�سايف

الوزير 
فوزي صلوخ 

ووديع 
الصافي

النقيب كرم يستقبل حسن غريب

��شــتـقـبـــل
نـقيــــــــب 
�ملحــــررين 

ملحم كــرم  
�لـــبـــاحـــث 

و�لكـــــــاتــــب 
�لدكــت�ر ح�شـن 

خليـــل غـــريــــب، 
قــــــّدم خــــاللـــــهــــا 

�لـــباحــــث كــــتــــابـــــه 
�جلـــديـــــــد لـــكــــــــــــــــرم.

 ّكرت �أ�س����رة جملة �ملغ����رتب �لفنان �لكبري 
ودي����ع �ل�س����ايف يف فندق – �لربي�س����تول – 
بريوت، بح�سور �لوزير فوزي �سلوخ ونقيب 
�ل�س����حافة حممد �لبعلبك����ي وممثل وز�رة 

�ل�سياحة.

أسرة املجلة والوزير فوزي صلوخ 
يقدمان درع التقدير 
للفنان وديع الصافي

ي
ّ
رمزة قاسم هاشم، وتحية علي بز

صبيحة الخليل، لودي أبو درويش ليلى فرحات، عايدة جزيني، هويدا أبو مرعي، رندى بري

نجالء مصطفى سعد ناديا الياس فرحات كارال جزيني دهينيريم قاسم قمح

سوزي جواد خليفة، إيمان سعد، بانة عكرة هويدا أبو مرعي، رجاء البابا، رندى بري،عايدة جزيني

�أقام���ت �ل�س���يدة عايدة وفي���ق جزيني، ماأدبة غ���د�ء يف د�رتها 
كفرحتى، تكرمي���ًا لعقيلة رئي�ش جمل�ش �لنو�ب �ل�س���يدة رندى 
ب���ّري، ح�س���رها ح�س���د كبري م���ن عقي���الت �لنو�ب و�ل���وزر�ء 

و�ل�سيا�سيني ورجال �لأعمال.
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مجتمع

احتفــــل ال�صــــاب توفيق حممــــود ال�صافعي، ون�صرين ح�صــــن وردة بزفافهما يف حفل 
ح�صــــره ح�صــــد كبري مــــن االأهل واالأقــــارب واالأ�صدقاء الذين متّنــــوا للعرو�صني 

دوام الهناء وال�صعادة والتوفيق، مبارك، واألف مربوك.

يف جـــو عامـــر بالفـــرح والبهجـــة مّتـــت 
خطوبـــة ال�صـــاب املهند�س اإيهـــاب �صامل 
اجلامعيـــة  اجلميلـــة  علـــى  امل�صـــري، 
ومتنـــى  بعا�صـــريي،  اأديـــب  �صاميـــة 
ال�صعـــادة  دوام  للخطيبـــني  اجلميـــع 
واإيهـــاب،  �صاميـــة  لــــ  مبـــارك  والهنـــاء 

وعقبال الفرحة الكربى.

العروسان ايهاب وسامية مع األهل

اأقامت ال�صيدة لودي اأبو دروي�س ماأدبة غداء يف دارتها يف امل�صيلح  تكرمياً لل�صيدة رندى بري.

حفل غداء لودي ع�سام اأبو دروي�ش يف امل�سيلح – جنوب لبنان

عصام أبودرويش وعقيلته لودي والسيدة رندى بري

آمال بري ابراهيم، وميساء بري جمعة

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

عصام أبو درويش، ومهى فيصل الصايغنجوى الطفيلي، وجوليان زكريا جمعة

عفاف اسماعيل – عايدة جزيني، زمزم عوني رمضان، رندى بري، سوسن بيضون، لودي عصام أبو درويش

لودي أبودرويش تستقبل السيدة رندى بري

م�ساهرة اآل ال�سافعي، واآل وردة يف �سيدا – جنوب لبنان 

م�ساهرة اآل �سامل امل�سري، 
واآل بعا�سريي، يف �سيدا

أفـــراح   
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مجتمع م�ساهرة اآل الزين – واآل عنرتمجتمع
�حتفل رئي�ش بلدية حارة – �س���يد� بزفاف جنله �ملحامي م�س���هور �لزين على عرو�س���ه تانيا في�س���ل عنرت يف د�رته حارة – �سيد�، ح�سر �حلفل ح�سد كبري من 

�لفعاليات �لجتماعية و�ل�سيا�سية و�لقت�سادية و�لر�سمية �ملدنية – و�لع�سكرية و�لأمنية. تخّلل �حلفل برنامج فني كبري �أحياه  �لفنان حممد ��سكندر.

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

املهندس محمد دنش وعقيلته ريم

املهندس حسن الزين وعقيلته رمال

حسن ناصر وزوجته سوسن

 رئيس بلدية الغازية محمد سميح غدار وزوجته فاطمة الدكتور محمد لطفي واملهندس نهاد الخولي وزوجته سمر

سمير حسن وزوجته دكتورة هويدا الترك

 العريس مشهور الزين وعروسته تانيا عنتر

القنصل علي عالء الدين، فاروق البزري ومنى

بانة والدكتور سعيد عكره والقنصل علي عالء الدين

عصام أبو درويش – ورئيس مجلس الجنوب قبالن قبالن 

رجل األعمال حسن شقير

تانيا غزوى، فيصل والد العروس ليزا – اليساررشا، مشهور، سميح، تانيا، شيرين ويحي صالح

أمني سر محافظة الجنوب نقوال أبو ضاهر وعقيلته

مدير بنك عودة حسن الزين وعقيلته فاطمة

عامر عالء الدين وخطيبته آية مكاري

القاضي عوني رمضان وعقيلته زمزم واملحافظ مالك عبد الخالق وعقيلته ماجدة
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أبـــــــراج

احلمل
21 اآذار - 20 ني�سان

امليزان: 
23 اأيلول - 23 ت1: 

الثور 
21 ني�سان - 20 اأيار

العقرب:
24 ت1 - 21 ت2:  

اجلوزاء
 21 اأيار - 20 حزيران

القو�س:
 22 ت2 - 20 ك1:

ال�سرطان:
21 حزيران - 22 متوز:

اجلدي:
21 ك1 - 19 ك2: 

اال�سد: 
23 متوز - 22 اآب:

الدلو: 
20 ك2 - 18 �سباط:

العذراء:
23 اآب - 22 اأيلول: 

احلوت:
19 �سباط - 20 اآذار:

يف حياتك �لجتماعية و�لعائلية �لإ�سار�ت 
تنّبئك باخل���ري. ظروف �آتية ت�س���مح لك 
بتح�س���ني من���ط حيات���ك و�مت���الك روؤية 
�سحيحة و�قعية للنا�ش و�لأحد�ث و�إمكان 
�إحد�ث تاأثري �إيجابي على جمرى �لأمور. 

�إنها مرحلة بّناءة م�سجعة.

بع���د �أيام معدودة ت�س���تم عط���ر �لربيع 
وحتظى بفر�ش لت�سغيل حمّرك مركبتك 
�ملهنية. �سوف حتقق �إجنازً� يف حياتك 
�لجتماعية و�خلا�سة �إمنا حاليًا توقف 
قلي���اًل لتدر�ش �لو�س���ع بعم���ق. ل تبحث 

عن �ل�سالم خارج ذ�تك.

�جلهود �لتي بذلتها يف �لفرتة �ملا�س���ية 
بلغت مرحلة �لن�س���ج و�ستجني ثمارها. 
ذل���ك �س���رط �أن حت���دد �لأولوي���ات يف 
�لإطار �ملهني ول ت�س���ّيع وقت���ًا ثمينًا يف 
نقا�سات ل طائل منها توّجه نحو �لهدف 

و�سوف تنجح.

ت�س���تطيع تطوير �لأو�س���اع �لقائمة لي�ش 
بالنظ���ر �إليهم���ا و�إمن���ا بالبتع���اد عنها 
و�لرتّفع عن تفا�س���يلها. حينئ���ٍذ تتفّهم 
م���ا يحيط ب���ك وحتك���م عليه بال�س���كل 
�ل�س���حيح. ��س���تفد م���ن ه���ذه �ملرحلة 

لو�سع حد نهائي ملا ُيفقدك دو�فعك.

بذل �جلهود �ملرهقة ح�س���ل يف مرحلة 
�س���ابقة فقد �أجنزت �أم���ورً� كثرية وبّت 
تتوّج���ه نح���و مغامر�ت خمتلف���ة. حاليًا 
م���ا متلك���ه ه���و جم���ّرد �أف���كار �إمن���ا لو 
غّذيتها وبلورتها بانتظام ف�سوف متّدها 

مبقومات �لنمو و�لزدهار.

حتّث���ك �لإ�س���ار�ت �لآتي���ة قريب���ًا عل���ى 
�لهتمام باملحيطني بك بالعالقات �لتي 
تقيمه���ا وم���ا يتوقعونه منك وت�س���جعك 
على �لربهان عّما متلكه من قدر�ت وما 
ت�س���تطيع �أن تبذل���ه من جهود... ��س���ِغ 

جيدً� ول تفر�ش وجهة نظرك بالقوة.

ت�سعر بن�س���مات منع�س���ة ترمز بالن�سبة 
�إلي���ك �إىل �نطالق���ة جدي���دة. حاول يف 
�لأي���ام �لآتي���ة �أّل ترك���ز تفك���ريك على 
مهم���ة ل بد من �أن تنجزها ول حت�س���ر 
�هتمامك مب�سكلة تتطّلب حاًل بل �ترك 

لذهنك �أن يتحرك بحرية.

ت�س���عر �أن���ك يف و�س���طك �ملهن���ي كاأنك 
لكن���ه  �س���ّيق  م�س���طر لجتي���از مم���ر 
�س���روري ك���ي تتمكن من �إجن���از مهمة 
حت���ى تنهيه���ا متام���ًا. ل ت�س���تعجل ول 
ت�ست�س���لم لإح�سا�س���ك بنفاذ �سربك بل 

تابع م�سريتك بعزم و�إ�سر�ر.

م���ا عليك فعل���ه هو عدم �لإ�س���ر�ر على 
مو�قفك �ل�س���ابقة ول حتاول �ل�س���يطرة 
على �لو�س���ع ب���اأي ثمن �إمن���ا دع ذهنك 
ينفت���ح على كل طارئ و�س���اير �لتيار�ت 
�جلاري���ة يف �أجو�ئك ومت�ّس���ك بحريتك 

يف �لتحرك.

لتخط���ط  منا�س���بة  �حلالي���ة  �ملرحل���ة 
مل�س���اريع كب���رية وتبل���ور �أف���كارً� بّن���اءة 
وتبذل ما ت�س���تطيعه من جهود ج�س���دية 
وذهني���ة. حت���ى لو �س���عرت باأن���ك بعيد 
موؤقت���ًا عن م�س���رح �لأحد�ث ف�س���تبقى 

م�سيطرً� على �لو�سع.

يف و�سطك �ملهني من م�سلحتك �أن ت�ساير 
�لإيقاع �ل�سائد من دون حماولت لتغيريه. 
يف �جل���و حدي���ث عن عق���د عم���ل وتبادل 
خو�ط���ر مث���ري لالهتم���ام و�أي�س���ًا �إمكان 
�لدخول يف �سر�كة. موهبتك �لدبلوما�سية 

وحد�سك كفيالن ب�سمان جناحك.

ل يغّرنك ميلك �إىل �ل�سرتخاء و�لإهمال 
ففي �لفرتة �لآتية �س���تمتلك �إمكان تغيري 
حال���ك �لذهنية وتطوي���ر �لأمور مبا فيه 
�أن تخط���ط  �س���رط  ذل���ك  م�س���لحتك. 
بدق���ٍة. يف و�س���طك �ملهني ت�س���عر ببع�ش 

�ل�سياع موؤقتًا فاملفاجاأة �ستلعب دورها.
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