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مناطق

منفذية المتن الجنوبي في «القومي» ت�سلّم الطبيبين �سبيتي وعطوي «و�سام ال�صداقة»
تقديرا ً للدور الذي تؤديه إدارة مستشفى البرج ،ممثالً
بصاحبه ومديره العام الدكتور سامر سبيتي ،قام منفذ
عام منفذية المتن الجنوبي في الحزب السوري القومي
االجتماعي عاطف ب ّزي على رأس وفد ض ّم أعضاء هيئة
المنفذية :ج��ان أب��و عبدو ،وربيع جابر ،وحافظ يزبك،
ورض��وان الدبس ،وإيهاب المقداد ،ومدير مديرية برج
البراجنة نبيل ع��واد ،بزيارة المستشفى ولقاء الدكتور
سبيتي والدكتور علي عطوي ،وتسليم ك ّل منهما «وسام
الصداقة» الذي يمنحه رئيس الحزب النائب أسعد حردان
إلى أصدقاء الحزب.
وكان اللقاء مناسبة ن ّوه خاللها ب ّزي بالتلبية الدائمة
من قبل إدارة المستشفى وتقديمها الخدمات الطبية ألهالي
المنطقة.
وأك��د ب � ّزي أنّ للطبيبين سبيتي وعطوي مساهمات
متعدّدة ،وهما صديقان حقيقيان ،ولذلك منحهم رئيس
الحزب «وسام الصداقة».
وأعرب الدكتور سبيتي عن عميق شكره للحزب ورئيسه،
وقال« :هذا الوسام شرف لنا ونفتخر به .إنّ الحزب القومي
ليس صديقا ً فقط بل شريكاً ،ولنا الفخر في تقديم أيّ خدمة
لهذا الحزب العظيم ،فهذا واجبنا».
وبعد تقليد الوسام ،جال الوفد الحزبي في قسم جراحة
القلب الذي اس ُتحدث في اآلونة األخيرة ،وهو مجهّز بآالت
متط ّورة وحديثة.

محمد أبو سالم

ّ
نظمت جمعية «الفرح اإلعالمية االجتماعية» بالتعاون
مع بلدية صور ،المهرجان المدرسي للمباراة الشعرية
«سوق عكاظ» تكريما ً للشاعر محمد علي شمس الدين،
وذلك في مركز باسل األسد الثقافي ،برعاية وزير التربية
والتعليم العالي الياس بو صعب ،وحضر عنه رئيس
المنطقة التربوية في الجنوب باسم عباس ،كما حضر
المدير العام في رئاسة مجلس النواب القاضي عرفات
شمس الدين ،قائمقام صور حسن عيديبي ،رئيس بلدية
صور المهندس حسن دبوق ،قائد جنوب قطاع الليطاني
ف��ي الجيش اللبناني العميد شربل ب��و خليل ممثالً
بالعقيد عباس زمط ،رئيس مركز الضمان االجتماعي في
صور صالح أمون ،رئيس الجمعية علوان شرف الدين،
والشيخ بالل شمس الدين وحشد من الفاعليات.
قدّم لالحتفال هادي مكنا ،فعرض وثائقيا ً عن الشاعر
شمس الدين الذي ألقى كلمة جاء فيها« :إنّ أيّ محاولة
نقوم بها لنعيد الصوت إلى صفائه وطهره ،هي سعي
إلى تنقية االسم العربي والصوت العربي الجريح من
أدرانه».
وأضاف« :من المفرح حقا ً أن تقوم هيئات من المجتمع
المدني والثقافي في هذا الجنوب اللبناني مثل جمعية
الفرح وبلدية صور بإحياء الفرح بالشعر ،إذ احتفلوا
بروح الشعر العربي وروح العروبة والقومية واللغة
تكريما ً له ولي وللشعر في المطلق».
وألقى عباس كلمة قال فيها« :في هذا اليوم الجميل
تجتمع عناوين ثقافية ،إبداعية ،تربوية ووطنية ،إحياء
التراث العربي األصيل وسوق عكاظ ،عناوين تتكامل
راسمة صورة الجنوب الذي كان على م ّر التاريخ منبعا ً
للشعر األصيل وللمبدعين الكبار .وهناك عنوان آخر،
العيد الخامس والعشرين لتأسيس صوت الفرح ،إذ
حملت اإلذاعة الوطنية بإخالص قضايا الناس بأفراحهم
وأحزانهم ،وبكل اعتزاز حملت قضية فلسطين بالمستوى
ذاته الذي حملت فيه قضية الجنوب والمقاومة».
وأضاف« :في تكريم الشاعر شمس الدين أقول ،هذا

�سلطون :التط ّرف وباء فتاك علينا محاربته
أحيت منفذية الطلبة الجامعيين ـ الالذقية في الحزب السوري القومي االجتماعي
مؤسسة الالجئين الفلسطينيين في
مناسبة عيد األم ،فأقامت احتفاال ً بمشاركة
ّ
الالذقية ومركز دعم الشباب ،بحضور ناموس منفذية الطلبة قمر عسيكرية وعدد من
أعضاء هيئة المنفذية.
كما حضر النشاط ممثل محافظ الالذقية عضو مجلس المحافظة الدكتور محمد
موسى ،مدير المؤسسة الفلسطينية سعيد أبو حامد ،وفاعليات وجمع كبير من
القوميينوالمواطنين.
بدأ االحتفال بدقيقة صمت على أرواح الشهداء ،وألقت منيرة الزبن كلمة األ ّمهات،
مؤسسة الالجئين الفلسطينيين ،ثم ألقت الطفلة بيان داود قصيدة
ومريم حرب كلمة ّ
لألم.
وألقى كلمة الحزب السوري القومي االجتماعي ناظر العمل والشؤون االجتماعية
في منفذية الطلبة مهند سلطون ،أكد فيها على أهمية دور األم في تنشئة األجيال
وتوجيه الجيل الجديد نحو المعرفة وقيَم الحق والخير والجمال .الفتا ً إلى أنّ
مجتمعنا يواجه تحدّيا ً خطيرا ً يتمثل بالتط ّرف الغرائزي ،معتبرا ً أن التط ّرف وباء
فتاك ،وهو طارئ على بالدنا وفي مجمله مستورد ،وعلينا محاربته.
ودعا سلطون األمهات في بالدنا إلى مضاعفة أدوارهن في بناء جيل جديد مدرك
واع ،ومتح ّرر من ك ّل أشكال العصبيات الهدّامة.
وأكد سلطون على ضرورة التآزر في سبيل تحصين المجتمع في مواجهة آفة
اإلرهاب والتط ّرف ،مؤكدا ً أن إرادة الحياة عندنا ستنتصر على اإلرهاب.
واختتم االحتفال بأغنية لألم قدّمها أطفال المخيم ،وأناشيد جماعية وفردية
مستوحاة من المناسبة قدّمها كورال العرزال التابع للمنفذية .ثم و ّزع األطفال الهدايا
على األمهات.
وسبق االحتفال يوم حافل باألنشطة تو ّلت مديرية الهندسة تنفيذ برنامج
نفسي لألطفال تض ّمن ألعابا ً جماعية
التحضيرات له ،وشملت األنشطة برنامج دعم
ّ
تفاعلية وأغانٍ لألم في عيدها ،وتحضير هدايا رمزية لها ،ورسم لوحات جدارية.

جانب من الحضور

تكريم مديرة رو�ضة كفررمان

م�سير من مرجعيون �إلى عكار
انطلق فريق من جمعية «درب الجبل اللبناني» للسنة السادسة على التوالي،
ومواطنون من مختلف المناطق ،وعدد من السيّاح من عشر جنسيات ،أي أكثر
من  150شخصاً ،سيرا ً على األقدام مسافة  470كيلومتراً ،مرورا ً بـ  77قرية،
انطالقا ً من مرجعيون في الجنوب ،مرورا بحاصبياً ،ومعاصر الشوف ،وعين
زحلتا ،وفالوغا ،وجبل موسى ،وبشري ،ووادي قنوبين ،وصوال ً إلى عندقت في
عكار.
وسيم ّر المشاركون بعد ٍد كبير من المحميّات الطبيعية والمواقع األثرية وبيوت
الضيافة التي تش ّكل محطات استراحة لهم .وسيجول الر ّواد في الدروب الجبلية
القديمة إلعادة إحيائها ،مكتشفين روائع اإلرث األثري للمناطق اللبنانية.
يذكر أن هدف المسيرة هذا العام يتمثل بحماية الدروب ،كون دروب لبنان
عرضة لمخاطر متعدّدة كالعمران العشوائي ،وتعبيد الدروب القديمة والطرق
الزراعية ،وشق الطرقات ورمي النفايات وانتشار المقالع والكسارات واندالع
الحرائق في الغابات وغيرها .وسيتوقف ال��رواد في ثالث محطات في قرى
حاصبيا ،كفرذبيان وبشري من أجل تنظيف الدروب بالتعاون مع البلديات
المعنية.

النبطية ـ مصطفى الحمود
رع��ى النائبان ياسين جابر وعبد
اللطيف ال��زي��ن ،حفل تكريم المربّية
أنطوانيت الياس الحلو ،مديرة مدرسة
روض��ة كفررمان الرسمية ،إلحالتها
إل��ى التقاعد .وذل��ك ب��دع��وة م��ن مركز
كامل يوسف جابر الثقافي االجتماعي
في النبطية وبلدية كفررمان .حضر
حفل التكريم كل من مدير ع��ام وزارة
الشباب والرياضة زيد خيامي ،رئيس
المنطقة التربوية في محافظة النبطية
علي فايق ،رئيس بلدية كفررمان كمال
غبريس ،ماهر الحاج علي ممثالً رئيس
بلدية النبطية الدكتور أحمد كحيل،
إمام بلدة كفررمان الشيخ غالب ضاهر،
كاهن رعية بلدة ع ّزة الخوري روجيه
مراد ،رئيسة دائرة التربية في المنطقة
التربوية في النبطية نشأت حبحاب،
وم����دراء م���دارس ك��ف��ررم��ان الرسمية
وم��م��ث��ل��ون ع��ن األح�����زاب ،وم��خ��ت��ارو
البلدة وجمع من الشخصيات الثقافية
والتربوية واالجتماعية وفاعليات.
افتتح االحتفال بالنشيد الوطني
رحب الشاعر حسين علي
اللبناني ،ث ّم ّ
شكرون بالحضور ،وألقى كل من :فايق،
ومدير متوسطة كفررمان الثانية علي
فرحات ،وخيامي كلمات في المناسبة،
ن ّوهوا فيها ب��دور المك ّرمة وعطاءتها
في خدمة التربية والتعليم وفي إدارة
المدرسة.
ثم ألقى الزين كلم ًة شكر فيها المك ّرمة
على دوره��ا ط��وال المدة التي قضتها
في خدمة أبناء بلدة كفررمان ،مقدّرا ً
صالبتها وعملها ف��ي تربية األجيال
الصاعدة في هذه البلدة.

الحلو تتسلّم درعا ً تقديرية
ثم تحدّث جابر فقال« :ال أنت سئمت
الرابعة والستين وال نحن شبعنا من
عطاءاتك وال اكتفينا ،لغيرك أن يسأم
ويشكو سنيه ومتاعب عمره المديد،
ولك يطيب أن تستزيدي سنوات رضيّة
ال تعرف سأما ً وال ملالً ،إ ّنه خريف العمر
ّ
يمور أنسا ً
ويشف حنانا ً ويندى ألقاً».
ً
وأض��اف من ّوها ب��دور المك ّرمة على
الصعيد ال��ت��رب��وي« :لقد رعيت الك ّل
باللطف والصبر والمؤانسة ،وسعيت
جاهدة إلى تأسيس روضة لكفررمان
تباهين بها وتفتخرين ،وق��د حصدت
بذلك النجاح الكبير ،أيتها الحاذقة
ال��م��اه��رة ،لكم عالجت لين النفوس
وخبايا الصغار ،لكم ف ّتشت عن الومضة
الالمعة وبحثت عن الطاقة الكامنة
لتكتشفي اإلنسان في هؤالء الصغار،
وتقولبينه بين يديك ...أجل فاألمهات

واآلب��اء يودعونك الطفل صغيرا ً حالما ً
خائفا ً يُحمل إلى عالم مجهول ،وأهله
ي��ح��دوه��م األم���ل ب���أن يلتقط الحرف
ويتعلم القراءة والكتابة ،إذا ً بينك وبين
ه��ذا الطفل ت��واص��ل وتفاعل وتناغم،
فتفتحين له قلبك وتغدقين عليه حبا ً
وحنانا ً وتذيبين نفسك لتهبيه علما ً
ومعرفة».
فوجهت الشكر إلى
ثم تحدّثت الحلو ّ
رئيس مجلس النواب نبيه ب ّري وإلى
النائب ياسين جابر ومركز جابر على
تكريمها ،كما شكرت النائب عبد اللطيف
الزين والمكتب التربوي في حركة أمل
وبلدية كفررمان ومدارسها وأهاليها
األوفياء.
ثم سلّم جابر وبلدية كفرمان درعا ً
تقديرية للمك ّرمة أنطوانيت الحلو ،وفا ًء
لدورها في خدمة التربية والتعليم.

بيئي في جزر طرابل�س
يوم ّ
ّ
نظمت بلدية طرابلس بالتعاون مع االتحاد العربي للشباب
والبيئة ،وغرفة التجارة والصناعة والزراعة في الشمال ،يوما ً
بيئيا ً شمل حملة تنظيف لجزر الميناء ،بعنوان «خليك صديق
للبيئة» ،بحضور رئيس اتحاد بلديات الفيحاء رئيس بلدية
طرابلس الدكتور نادر الغزال ،األمين المساعد لالتحاد العربي
للشباب والبيئة الدكتور عبد الرزاق اسماعيل ،القاضي نبيل
صاري ،رئيس لجنة رعاية البيئة المهندس عامر حداد ،فوج
كشافة الغد ،أفواج كشفية ،وحشد من الجمعيات والمهتمين.
بداي ًة ،كان النشيد الوطني الذي عزفته الفرقة الموسيقية
التابعة لكشافة الغد ،ثم كلمة السماعيل الذي قال« :قررنا بدء
سلسلة من النشاطات التوعوية ضمن شعار «خليك صديق
للبيئة» ،واليوم (أمس) ،وقع االختيار على جزر لبنانية ،وفي
المرة المقبلة سنختار عنوانا ً آخر ضمن هذا الشعار».
وأكد الغزال في كلمته ضرورة الشراكات القائمة في سبيل
الحفاظ على البيئة ،وأضاف« :يؤكد هذا النشاط أنّ طرابلس
هي صديقة للبيئة بدءا ً من الجزر ووصوال ً إلى أضيق شارع
فيها ،ونحن حريصون على أن يتح ّول هذا اليوم إلى تقليد
سنوي لالهتمام بالبيئة».

بو �صعب يرعى مباراة «�سوق عكاظ» في �صور

يتوسطان الفائزين في المباراة
عباس وشمس الدين
ّ

منفذية الطلبة الجامعيين في الالذقية وم�ؤ�س�سات �شبابية تحتفل بعيد الأم

و قال صاري« :إن لم يكن هناك من بيئة سياسية نظيفة ،ال
يمكننا خلق بيئتنا التي نحلم بها ،علينا االنتفاض في سبيل
خلق بيئة نظيفة في مدينتنا الغالية على قلوبنا جميعاً .إن
الظروف التي تعصف بنا أوصلتنا إلى ما نحن عليه اليوم،
وما الشراكة القائمة إال دليل واضح على محاولة النهوض
بالمدينة».
واعتبر حداد في كلمته أنّ «الحفاظ على هذه الجزر المهمة
والجميلة ضروريّ بشتى الوسائل» .وقال« :قد نملك األفكار
والتصورات ،إال أننا ال نملك القدرات المالية لتنفيذ أيّ مشروع،
األم��ر يحتاج إلى دعم الدولة في سبيل تنفيذ مشاريع من
شأنها توفير فرص العمل أمام شبابنا .لدينا واجهة بحرية
نحتاج إلى استغاللها ،ولذا ،نحن نطالب بلدية الميناء وبلدية
طرابلس واتحاد البلديات بالتكاتف في سبيل رفع شأن الجزر
اللبنانية».
وقبل االنطالق إلى جزيرة النخيلُ ،و ّزع��ت ال��دروع على
داعمي هذا النشاط ،وعلى العدّائين على الكراسي المتحركة:
جورج وهبي وعماد األشرفي ،وأُطلقت أغنية «سالم عن مدينة
طرابلس».

تصوير
ت ّموز

الرجل صديقي منذ أكثر من ثالثين سنة ،أعتز به ،إذ
من أصابعه تتدلى عناقيد شعر معتق» ،الفتا ً إلى أنه
س ّجل لجمعية الفرح هذا العمل
في يوم الشعر العالميُ ،
الذي بادرت فيه إلى تكريم الشاعر الذي أصبح عالميا ً
وظ ّل يعت ّز بانتمائه إلى الجنوب.
وأشار عباس إلى شعوره بالمرارة حينما يرى التاريخ
يد ّنس لتبقى أمة بال تاريخ ،لذلك يطالب بتدريس تجربة
المقاومة بكل تفاصيلها وفي جميع محطاتها المضيئة.
وتساءل« :لما ال نبدأ عملية إنهاض التعليم الرسمي،
أوليس باستطاعتنا ترك بصمات تربوية تحفر عميقا ً في
نفوس األجيال المقبلة؟ وإلى متى ستبقى حصة التربية
في الموازنة العامة متد ّنية إلى هذا الح ّد المريب؟ لما ال
توضع استراتيجيات لتقوية التعليم بجميع مراحله
حس طائفي
أو االستعانة ب��آراء تربوية ال تتأثر ب��أيّ
ّ
أو مذهبي؟ لما ال تتضافر الجهود في إيجاد السبل
الستثمار الطاقات البشرية الخالقة لتأتي عملية إنهاض
تربوي في إطار خطة وطنية شاملة؟ أليس غريبا ً أن
تبقى الرباطات على سلسلة الرتب والرواتب طيلة هذه
السنوات؟» ،مؤكدا ً حق المعلم والموظف االداري في
العيش بكرامة.
حي على صنع
مثال
إال
هو
ما
النشاط
هذا
وختم« :إن
ّ
األجيال من خالل اإلض��اءة على ق��درات التلميذ واألخذ
بيده ،وبالتالي يلتقي الحبر واللون والدم لرسم لوحة
تتجلى فيها صورة اإلبداع والمقاومة وعظمة اإلنسان».
ثم ت ّوج المهرجان بمشاركة اثنتي عشرة مدرسة ،وقد
أبدع الجميع بإلقائهم المتميز ،إذ خاضوا مواجهة ثنائية
على ست مراحل تأهل منها ست فرق ليخوضوا بعدها
ثالث مراحل تأهلت فيها مدرستان لتحسم النهاية بفوز
فريق «أب��دع» ،فحصد نتيجة تليق بقدراته ،فحصدت
متوسطة صور الرسمية للبنات المرتبة األول��ى ،فيما
احتلت مدرسة األمجاد المركز الثاني ،وحصدت مدرسة
الليسيه حناويه المركز الثالث ،فكان جميع المشاركين
فائزين ،وو ّزعت الشهادات التقديرية والهدايا عليهم.

ً
توجيهيا مع طالب ثانويين في القبيات
 ...ولقاءً
أقام المركز التثقيفي في بلدية القبيات «،»KOBEC
لقا ًء توجيهيا لحوالى مئتي تلميذ من الصف الثالث
ثانوي من ثانويات القبيات ،لمساعدتهم في اختيار
اختصاصاتهم الجامعية ،وذل��ك برعاية وزي��ر التربية
والتعليم العالي ال��ي��اس ب��و صعب ،وبحضور م��دراء
المدارس والهيئات التعليمية.
منسقة المركز هيلدا الخوري بالحضور،
بعد ترحيب
ّ
استهل اللقاء بمقابلة مص ّورة مع بو صعب ،أجرتها معه
مديرة المركز وفاء جميل.
ّ
وح���ث ب��و ص��ع��ب ال��ط�لاب ع��ل��ى ع���دم ف��ق��دان األم��ل
«ألنّ
كل طالب لبناني يستطيع إيجاد فرصة
بالمستقبل،
للنجاح إن عمل بك ّد للوصول إليها» ،وأن العوائق المادية
نستطيع تخطيها ،فهو اضطر للعمل في مطعم ،وفي مركز
صيرفة لدفع قسط الجامعة.

الر�سم والنحت ّ
يتحديان الإرهاب في بئر ح�سن
بمناسبة عيد األم ،وتكريما ً لعوائل
شهداء التفجيرات اإلرهابيةّ ،
نظمت بلدية
الغبيري وملتقى «من أجل الفنّ » مرسما ً
فن ّيا ً تعبير ّياً ،مقابل مبنى المستشارية
الثقافية للجمهورية اإلسالمية اإليرانية
اإلرهابي
ـ بئر حسن ،حيث وقع التفجير
ّ
المزدوج اآلثم منذ أسابيع .وذلك كرسالة
فنية راف��ض��ة للتفجيرات اإلره��اب��ي��ة،
وتعبي ًرا عن إرادة الحياة ،وتأكيدًا على
وحدة اللبنانيين في مواجهة اإلرهاب.
ش���ارك ف��ي المرسم أك��ث��ر م��ن خمسة
وسبعين فنانا ً ورس��ام�ا ً من كل لبنان،
وشكل هذا اللقاء الذي حمل عنوان «أجمل
األمهات» ،تظاهرة إعالمية وفنية رافضة
للتفجيرات اإلرهابية.
واحتفل الفنانون بأمهات الشهداء
اللواتي حضرن من مختلف المناطق،
وأبدين إعجابهن باألعمال الفنية الرائعة،
غصت حديقة مستديرة الشهيد السيد
إذ ّ
عباس الموسوي بوسائل اإلعالم وأمهات
الشهداء ،والفنانين واألع��م��ال من رسم
ونحت.
تكريمي على
غداء
حفل
كان
ذلك،
بعد
ّ
شرف أمهات الشهداء وعائالتهم ،ألقت
خالله رن��ا عمرو كلمة ِباسم الفنانين،
ش��ك��رت ألم��ه��ات ال��ش��ه��داء ح��ض��وره��ن
ووجهت تحية
وتفاعلهن مع المناسبة،
ّ
إلى المقاومة واألهل واألمهات« ،ألنهم هم
الحياة وهم الجهاد وهم المقاومة».
ثم ألقى رئيس بلدية الغبيري محمد
سعيد الخنسا كلمة حيّا فيها الفنانين
مرحبا ً بكل من عمل
واألمهات والمقاومةّ ،
ّ
وحضر لها،
إلنجاح هذه التظاهرة الفنية
والتي أقيمت بعنوان «أجمل األمهات»،
«فكيف إذا ك��نّ أمهات الشهداء اللواتي
ضحين بأجمل ما يملكن» ،ق��ائ�لاً« :إنّ
مجلس بلدية الغبيري يفتخر بأن يك ّرم
أمهات الشهداء».
وفي ختام اللقاءُ ،و ّزعت وردة على كل
أ ّم وزوجة شهيد.
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ولدى سؤاله عن إمكانية إقامة فروع للجامعة اللبنانية
في عكار وفي المناطق البعيدة ،أكد أن الوزارة تدرس هذا
الموضوع ،مشجعا ً الطالب قائالً« :إن المستقبل ملك لكم،
وال شيء مستحيالً لمن يص ّر على الوصول إلى هدفه».
وبعد المقابلة ،كانت كلمة لنائب رئيس بلدية القبيات
الدكتور كلود اسكندر الذي أكد أهمية الطموح للوصول إلى
وجهها في
تحقيق األحالم ،شاكرا ً الوزير على الكلمة التي ّ
هذا اللقاء.
ث ّم حدّدت الدكتورة ميرنا هالل والمربّية ماريا عبد الله
المعايير التي يجب ا ّتباعها الختيار االختصاص الجامعي
أو المهني ،تبعها مداخالت ألساتذة جامعيين من مختلف
الكلّيات ،واختصاصيين من مختلف المهن ،إذ تحدث كل
منهم عن خصائص عمله ومجاالته .وانتهى اللقاء بضيافة
على شرف الحضور.

