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أرثوذك�سي في �ضهور ال�شوير تكريم ًا
يوم �
ّ
إحياء لذكرى �أ�سد ر�ستم
للمطران �إ�سبيريدون و� ً

زغرتا ت�ستقبل جثمان توفيق معو�ض بالزغاريد والورود
وتو ّدعه بالدموع والرثاء

أعضاء هيئة اللقاء اإلدارية مع المطران المك َّرم
استقبلت زغرتا جثمان رئيس
بلديتها ت��وف��ي��ق م��ع��وض ،ال��ذي
قضى على إث��ر ح��ادث سير م��ر ّوع
ف���ي ب���ي���روت ،ب��ال��زغ��اري��د ون��ث��ر
الورود ،وإطالق المفرقعات النارية
والرصاص.
أُخرج الجثمان من براد مستشفى
سيدة زغرتا ،وكان بانتظاره أبناء
زغرتا الزاوية عند السراي ،حيث
مقر البلدية ،ف��أُن��زل الجثمان من
وحمل
السيارة التي كانت تقلّه ُ
على األكتاف ،فيما سارت األخويات
وال���ف���رق ال��ك��ش��ف��ي��ة أم����ام م��وك��ب
التشييع ال���ذي أدخ���ل إل��ى باحة
البلدية للوداع األخير ،ثم بدأ يشق
طريقه بصعوبة نحو كاتدرائية مار
يوحنا المعمدان في وسط المدينة،
يسير وراءه األب المفجوع الدكتور
ألبير م��ع��وض ،يحيط ب��ه جميع
أفراد العائلة .وقد استغرقت مسافة
المسير بين السراي والكاتدرائية
أك��ث��ر م��ن س��اع��ة ن��ظ��را ً للحشود
الكثيفة ال��ت��ي ك��ان��ت تنتظر على
جانبي الطريق لتلقي نظرة الوداع
على نعش الرئيس الشاب ألكبر
بلدية مارونية في لبنان ،والذي
أع��ط��ى خ�لال والي��ت��ه القصيرة ما
عجز عن إعطائه كثيرون غيره في
مناطق كثيرة.
و ُل ّ
��ف النعش بالعلم اللبناني
وعلم ن��ادي «ال��س�لام» الرياضي،
��ج��ي ف��ي قاعة كاتدرائية مار
وس ّ
ُ
ي��وح��ن��ا ال��م��ع��م��دان ال��ت��ي ام��ت�لات
ب��أك��ال��ي��ل ال��زه��ر وك��ذل��ك ال��ش��ارع
المحيط بها.
وش�����ارك ف���ي ال��م��أت��م المهيب
ال����ذي أق��ي��م ل��م��ع��وض ،ع���دد من
الشخصيات السياسية ورؤس��اء
ال��ب��ل��دي��ات وات���ح���ادات البلديات
والقيادات العسكرية ،إلى جانب
محبي المهندس الراحل .وترأس
صالة الجنازة النائب البطريركي
العام المطران سمير مظلوم ممثالً
البطريرك ال��م��ارون��ي الكاردينال
بشارة بطرس الراعي.
شارك في الجنازة النائب أسطفان
ال��دوي��ه��ي م��م��ث�لاً رئ��ي��س مجلس
النواب نبيه بري ورئيس الحكومة

تمام سالم ،النائب زياد أسود ممثالً
رئ��ي��س تكتل التغيير واإلص�ل�اح
النائب ميشال عون ،طوني ماروني
ممثالً وزير الخارجية والمغتربين
ج��ب��ران باسيل ،محافظ الشمال
رم��زي نهرا ممثالً وزي��ر الداخلية
والبلديات نهاد المشنوق ،رئيس
اتحاد بلديات بشري إيلي مخلوف،
الوزيران السابقان يوسف سعادة
ويعقوب صراف ،النواب السابقون
محمود طبو ،قيصر معوض وجواد
بولس ،طوني سليمان فرنجية،
ممثلون عن قادة األجهزة العسكرية
واألمنية ،عدد من نقباء المهن الحرة،
شخصيات من زغرتا والمنطقة،
رؤساء بلديات واتحادات بلديات
ومختارون ،وحشد جماهيري كبير
من مناطق مختلفة.
أل���ق���ى أم���ي���ن س���ر ال��ب��ط��ري��رك
المونسنيور نبيه الترس الرقيم
ال��ب��ط��ري��رك��ي ،ف��ق��ال« :ال��م��رح��وم
ال��م��ه��ن��دس ت��وف��ي��ق ش���اب طموح
ومحب للخدمة ال��ع��ام��ة ،انتخب
رئيسا ً لبلدية زغرتا ـ إهدن وهو لم

يتجاوز السابعة والعشرين من
عمره .فكان أصغر رئيس بلدية في
وانكب على العمل البلدي
لبنان،
ّ
بكل ن��ش��اط ،ورك��ز اهتمامه على
محمية حرج إهدن للحفاظ عليها،
وعلى ك��ل ال��ش��ؤون التي تختص
بالمدينتين الساحلية والجبلية
بكل صبر ووداع��ة ،ونسج عالقات
ت��ع��اون م��ع ب��ل��دي��ات فرنسية في
مشاريع تنمية وتطوير لمدينة
إهدن التي كان يحبها بكل جوارحه،
ويتطلع إل��ى وضعها ف��ي مصاف
أرقى المدن في العالم .وبدأ تنفيذ
مشروع لتجميل شوارعها القديمة
والمحافظة على طابعها التراثي
الفني .وك��ان من محبي الرياضة
ومشجعي ن���ادي ال��س�لام ،وف��رح
جدا ً بإحراز هذا النادي كأس لبنان
ل��ه��ذه السنة ،وراف���ق الفريق في
معظم مبارياته ،وسخا في تشجيع
الشبان على اإلقبال على الرياضة
التي تهذب األخ�لاق وتقرب أبناء
المجتمع بعضهم من بعض».
وأشار إلى أن زغرتا تفقد بوداع

�أن�شطة ثقافية متنوعة في «ال�صفدي»
ّ
نظمت مكتبة المنى التابعة لـ«مؤسسة الصفدي»،
أمسية شعرية ف��ي قاعة الشمال ف��ي مركز الصفدي
الثقافي ،بالتعاون مع الملتقى األدبي ،بمشاركة الشعراء
وداد االيوبي ،سعد الدين شلق ،زين الدين الديب ورياض
عبيد .وحضر األمسية فاعليات اجتماعية وثقافية وعدد
كبير من محبّي الشعر.
ورح��ب��ت المسؤولة ف��ي مكتبة المنى سمر جمول
ّ
بالحضور وقالت« :إننا ،في مؤسسة الصفدي ،وعبر
مكتبة المنى ،نعمل على تشجيع القراءة ،ونفتح أبوابنا
لكل الفعاليات الفكرية والفنية الراقية التي تساهم في
تفعيل حراكنا الفكري في طرابلس والشمال».
وبعد تقديم نبذة عن الشعراء المشاركين ،انطلقت
األمسية الشعرية ،وكان االفتتاح مع عبيد الذي ألقى عددا ً
من القصائد الوطنية والغزلية بينها قصيدة «أنت التي»،
تاله شلق الذي ألقى عددا ً من قصائده التي تنوعت بين
الغزل والشعر السياسي منها« :عيناك»« ،ما ترتجين»،
«باق كما الحق» ،وقصيدة «ممالك النور».
وافتتح زين الدين كلمته بذكر مصادفة تاريخ األمسية
مع ذكرى النكبة وتأكيد على حق العودة .ثم ألقى بعض
القصائد الثورية والسياسية والغزلية بينها قصائد:
«ولع النسيان»« ،نسيج التحدي»« ،هزمت أحالمي»
و«أسئلة حائر» .واخ ُتتمت األمسية مع الشاعرة وداد
األيوبي التي ألقت عددا ً من القصائد الغزلية منها قصيدة

«لفت نظر» وقصيدة «غباء».
وف��ي إط��ار برنامجها الثقافي السنوي ،استضافت
مكتبة المنى 70 ،طالبة من مدرسة التدريب الرسمية
للبنات  -صفوف المرحلة االبتدائية السنة الرابعة،
بمرافقة المربية بديعة عبد الوهاب ،في النشاط الثقافي
حول موضوع البيئة ـ «المساحات العامة».
وت��و ّل��ت جمول تعريف ال��ط�لاب على مكتبة المنى
ونظامها الداخلي ،مع شرح نظام ترتيب الكتب وتقسيمها
وفقا لنظام « ،»Dewey - La Margueritteإضافة
إل��ى تعريفهم على ماهية ال��م��ك��ان ال��ع��ام م��ع أمثلة
توضيحية .ثم قامت جمول بتوزيع مجموعة من الكتب
المتنوعة م��ن قصص وقواميس وم��وس��وع��ات علمية
ومجالت على الطالبات ومناقشة أنواعها والتعريف بها
وشرح محتوياتها.
تلى ذل��ك ق��راءة قصة باللغة العربية تحت عنوان
«منتور» ـ من إصدارات «دار أصالة» ،وهي قصة حمار
يعمل على جمع النفايات ف��ي ضيعته «ش��وح��ان»،
ومعاناته التي يمر بها خ�لال النهار في تأدية عمله
وكيف تعاون جميع سكان الحي على مساعدة منتور في
الحصول على عربة وصديق إلعانته في عمله .ثم كان
نقاش حول القصة واإلجابة على أسئلة حول مضمونها.
في ختام النشاط استمعت جمول إلى آراء الطالبات حول
النشاط وما هو المغزى البيئي من تنظيمه.

رئ��ي��س بلديتها ش��خ��ص��ا ً ع��زي��زا ً
من أبنائها كانت تبني عليه آماال ً
واسعة.
بعد ذلك ،قلّد ممثل وزير الداخلية،
ال��راح��ل ميدالية وزارة الداخلية
والبلديات لخدماته الجلّى .ثم كان
حفل خطابي تأبيني ،أم��ام باحة
الكنيسة شارك فيه الشعراء أسعد
المكاري ،جرمانوس جرمانوس
وموسى زغيب ،وألقى محسن ي ّمين
كلمة بلدية زغرتا ـ إهدن ،كما تحدث
رئيس منظمة المدن العربية الدكتور
بشير عضيمي ،وكلمة أخرى لنادي
السالم الرياضي زغرتا ،والكلمة
االخيرة كانت لشقيق الراحل جاك
معوض ،ال��ذي شكر كل من واسى
وش����ارك ف��ي ال���ع���زاء ،م��ؤك��دا ً أنّ
الخسارة الكبيرة تع ّوضها محبة
ال��ن��اس وثقتهم بأخيه المهندس
الراحل ،وأنّ العائلة ستبقى وفية
لكل من أحبهم وأحبوه ،وستكمل
رسالة الخدمة العامة في كل ظرف
وحال.
ثم تقبّلت العائلة التعازي ،ومن

أب��رز المعزين :رئيس تيار المردة
النائب سليمان فرنجية وعقيلته
ريما ،وسليم كرم ،والوزير السابق
فايز غصن ،النائب السابق جان
عبيد ،وحشد من الشخصيات.
وأقيم أيضا ً قداس احتفالي لراحة
نفس معوض ،في كاتدرائية مار
يوحنا المعمدان  -زغرتا .وترأس
الذبيحة االلهية الخوري أسطفان
فرنجية ،عاونه األب بول مرقص
الدويهي واألب حنا عبود وخدمه
كارال رميا وإيلي معوض ،حضره
كل من :القائمقام إيمان الرافعي،
طوني سليمان فرنجية ،أهل الفقيد،
عضو المكتب السياسي في تيار
المردة فيرا يمين ،رؤس��اء بلديات
ومختارون وممثلون عن هيئات
وج��م��ع��ي��ات اجتماعية وثقافية
وتربوية وحشد من أبناء زغرتا.
وأل��ق��ى ال��خ��وري فرنجية عظة
جاء فيها« :توفيق ...رحيلك ش ّكل
لنا ً درسا ً قاسيا ً يعلّمنا أن حياتنا
األرضية تافهة ،هي ال قيمة لها وال
معنى من دون الحياة األب��دي��ة...
أحالمك وأحالمنا ستبقى تنبض
في قلوب الصغار والكبار ،واسمك
س��ي��رت��اح ف��ي ت��اري��خ��ن��ا ن��اص��ع��ا ً
شفافاً».
بعد القداس ،تقبلت عائلة الفقيد
ال��ت��ع��ازي ،وم���ن أب���رز ال��م��ع�� ّزي��ن:
النائب سليم كرم ،روبير فرنجية،
إيلي الفرزلي ،ال��وزراء السابقون:
فايز غصن وناظم الخوري وجان
عبيد ،النائبان السابقان :جهاد
ال��ص��م��د وك��ري��م ال���راس���ي ،رئيس
بلدية طرابلس ن��ادر الغزال على
رأس وف���د ،ق��ائ��د ال���درك السابق
العميد ج��وزف ال��دوي��ه��ي ،رئيس
غرفة الصناعة والتجارة توفيق
دبوسي .رئيس مجلس إدارة «L.
 »B. Cبيار الضاهر ،رئيس مجلس
إدارة تلفزيون لبنان طالل مقدسي،
إضافة إلى حشد من القادة األمنيين
ورؤس�����اء ال��ب��ل��دي��ات ف���ي زغ��رت��ا
وال��ض��ن��ي��ة وال��ب��ت��رون وط��راب��ل��س
وبشري والكورة.

«الجئ ...ب�س راجع» في �صور

أبو فاضل

ك��م��ا اح��ت��ف��ل ال��ل��ق��اء بتكريم ال��م��ط��ران إس��ب��ي��ري��دون
خ��وري .واستهل التكريم بكلمة أمين عام اللقاء النائب
«نرحب بكم ِباسم اللقاء
السابق مروان أبو فاضل فقال:
ّ
األرثوذكسي في هذه البلدة الخالبة التي أنجبت كبارا ً
نرحب بكم في ضهور الشوير
شمخ بهم لبنان والعربّ ،
بلدة ال��م��ؤ ّرخ الكبير الدكتور أس��د رستم ال��ذي احتفلنا
بذكراه اليوم ،وأنطون سعاده وخليل حاوي ونعمة يافث
وأمين ضاهر خير الله ونجيب مشرق ،كما رفيقتنا الغالية
رانيا بو خير رحمها الله.
ّ
محب وودود،
براع كبير،
ل
ل
نتظ
أن
يس ّرنا في هذا النهار،
ّ
ٍ
معطاء وخدوم ،المطران إسبيريدون خوري ،الذي ذاب في
كنيسته ح ّبا ً بسيّدها والنهضويّ الب ّناء في أبرشيته وفي
البقاع.
إن األرثوذكسيّة هي حركة وجود ساطع ،وإباء المع،
وانفتاح جامع ،ال تتقوقع على ذاتها ،وال تطلب شيئا ً
لنفسها بمعزل عن اآلخرين ،مثلما ترفض تجاهلهم تراثها
وموجودتيها ونضالها المستم ّد من هويّتها العربيّة
والمشرقيّة».
وشدد أبو فاضل على أن «األرثوذكسيّة ممدودة فوق
هضاب المشرق وسهوله ووديانه وساحله ،فال يمكن لهذا
المشرق أن يكون بال كينونتنا أو يصير بال صيرورتنا أو
المس بوجودنا .نحن جزء أساس
يتك ّون بال رؤيتنا فحذار
ّ
من هذا الوجود ،نحن قوم حملنا مشعل القدس الشريف
في وجه الحركة الصهيونيّة وال نزال ،ألنّ القدس قدسنا،
ونرفض مع األخوة األرثوذكس الفلسطينيين العرب حركة
البيع المتمادية لألوقاف من قبل بطريرك القدس ،ونأيه
لألساقفة والكهنة والمؤمنين العرب عن المواقع القياديّة،
ونش ّد على أياديهم في هذه المواجهة».
كما استنكر أبو فاضل اعتداء بطريرك القدس بمسعى
صهيوني على الكنيسة األنطاكية في قطر ،وطالب العالم
ّ
الكرسي األنطاكيّة
األرثوذكسي استعادتها ضمن دائرة
ّ
ّ
المقدّسة.
وأوضح أبو فاضل« :اليوم ،نحمل لواء المواجهة في
لبنان وسورية في وجه القوى التكفيريّة العاملة على
تمزيق بنياننا ،وتشتيتنا ،والتي باألمس طاول إرهابها
وإجرامها حاجزا ً أمن ّيا ً في ضهر البيدر ،حاصدة القتلى
والجرحى من المواطنين األبرياء ،وهي عينها التي ،ومنذ

خوري

وف��ي االخ��ت��ت��ام ،ت��ح��دث المتروبوليت إسبيريدون
خوري شاكرا ً اللقاء على تكريمه فقال« :نجتمع اليوم في
رحاب هذا المكان العزيز على قلبي جداً ،معكم يا أعضاء
اللقاء األرثوذكسي لنثر الشكر والعرفان على صنيعكم
وإبداعاتكم فلكم م ّني التحية أجزلها والمحبة أصدقها شكر
من القلب أبعثه ليصل إلى قلوبكم جميعاً».
ودع��ا المطران خ��وري الجميع إل��ى الصالة من أجل
السالم في العالم وفي الشرق األوسط الذي يتم ّزق من
ج ّراء الحروب والتهجير المتع ّمد ،خصوصا ً لمسيحييه.
والصالة للبنان ال��ذي يفتقد إلى األرثوذكسية« ،أعني
االستقامة ،في التعاطي مع كل األمور والملفات العالقة،
وربما أهمهما انتخاب رئيس للجمهورية يمأل الفراغ الذي
ساد كل المؤسسات ،ألنه ببساطة نابع عن فراغ قلوب
اللبنانيين من المحبة».

دروع

وكان أمين أبو فاضل قد قدّم درع��ا ً تذكاري ًة إلى أسد
رستم تسل ّمته ابنته الدكتورة لميا شحادة رستم .كما قدّم
درعا ً تكريمي ًة إلى المطران إسبيريدون خوري ،وتسلّم منه
كتابا ً ّ
لخص حياة المطران في أبرشيته ،وبالمناسبة تل ّقى
أبو فاضل أيقونة القديس إيليا من األرشمندريت أرسيني
ممثل بطريرك موسكو وكل روسيا للروم األرثوذكس لدى
الكرسية األنطاكية .وتجدر اإلشارة إلى أن جوقة أبرشية
زحلة وبعلبك للروم األرثوذكس كانت قد واكبت االحتفال
بتراتيل خاصة بالمناسبة.

افتتاح م�ؤتمر �أف�ضل �أبحاث ال�سرطان 2014
محمد أبو سالم
ّ
نظمت «مؤسسة بيت أطفال الصمود» يوما ً مفتوحا ً بعنوان «الج��ئ...
بس راجع» في حديقة صور العامة ،تضامنا ً مع األسرى في سجون العدو
الصهيوني ،وبمناسبة ي��وم الالجئ العالمي ،ش��ارك فيه أبناء المخيمات
الفلسطينية.
وتحدث في بداية النشاط مسؤول مؤسسة بيت أطفال الصمود في صور
أبو وسيم جمعة ،شاكرا ً بلدية صور تسهيلها إقامة النشاط .وحيّا األسرى
الذين يخوضون معركة االمعاء الخاوية ضد االحتالل «االسرائيلي» .وأكد حق
الشعب الفلسطيني في العودة ألن هذا الحق تكفله القرارات الدولية.

حوادث �سير

ج ّمول في نشاط بيئي مع الطالبات

ك ّرم اللقاء األرثوذكسي ،المطران إسبيريدون خوري
مطران زحلة وبعلبك وتوابعهما للروم األرثوذكس ،كما
أحيا ذكرى مؤ ّرخ الكنيسة األنطاكية الدكتور أسد رستم،
وذلك في فندق «سنترال» ـ ضهور الشوير
ج��اء ذل��ك خ�لال «ي��وم أرث��وذك��س��ي» دع��ا إليه اللقاء،
وحضره رئيس الحزب السوري القومي االجتماعي النائب
أسعد حردان ممثالً بالدكتور ربيع الدبس ،النائب غسان
مخيبر ،نائب رئيس مجلس النواب السابق إيلي الفرزلي،
الوزراء السابقون :بشارة مرهج ،عادل قرطاس ،ويعقوب
الصراف ،النائب السابق يوسف المعلوف ،ومدراء عامون
وقضاة ورئيس بلدية ضهور الشوير ـ عين السنديانة
خليل مجاعص ،السيناتور األميركي السابق سام زاخم.
كما حضر المطارنة :أنطونيوس شدراوي ،الياس كفوري،
سيرجيو عبد ،بولس صليبا ،واألسقف قسطنطين كيال،
واألرشمندريت أرسيني ممثالً البطريرك كيريل بطريرك
موسكو وك��ل روس��ي��ا ل��ل��روم األرث��وذك��س ل��دى الكرسي
أرثوذكسي كبير.
األنطاكي وعدد كبير من الكهنة ،وحشد
ّ
بدأ اليوم األرثوذكسي بإحياء ذكرى الدكتور أسد رستم،
وتحدثت بالمناسبة رئيسة اللجنة الثقافية في اللقاء
الدكتورة أمل ديبو والدكتور لميا رستم شحادة ،والدكتور
نبيل خليفة واألب جورج برباري واألب إبراهيم سروج.

األرثوذكسي
سنة ونيّف ،خطفت مطرانين لنا تف ّرد اللقاء
ّ
إلى جانب اإلخ��وة في الرابطة السريانيّة ،بإحياء هذه
الذكرى األليمة ،كانت عالمته الفارقة حضورا ً شعب ّيا ً
حاشدا ً ومتضامنا ً مقابل احتجاب صامت وغير مب ّرر
لإلكليروس».
وأكد أبو فاضل« :نحمل لواء المواجهة مع تلك القوى
ألننا مؤمنون باللحمة المسيحيّة ـ اإلسالمية التي من
شأتها ترسيخ المواطنة العربيّة ترسيخا ً متيناً .فلذلك
ك��ان وقوفنا في وج��ه مشروعها في معلوال وصيدنايا
ووادي النصارى».
وق��ال أبو فاضل« :ما يهمنا في لبنان ،وفي ظ ّل تلك
ال��ظ��روف الدقيقة ،أن نعيد االعتبار إل��ى عمق الثقافة
الميثاقيّة انطالقا ً من قراءتنا مفهوم النظام السياسي في
األرثوذكسي بالمناصفة الفعليّة
لبنان ،لقد طالب اللقاء
ّ
مم ّرا ً إلزاميا ً إللغاء الطائفية السياسية ،من خالل األسباب
الموجبة لمشروعه االنتخابي ،والتي أضحت اليوم
مشروع قانون على جدول أعمال المجلس النيابي ،حيث
لنا قريبا ً معه صوالت وجوالت جديدة».
الملح من قراءتنا ،يستدعي إبطال
وأضاف« :والجانب
ّ
الشغور .إذ ال يمكن لنا كمسيحيين ولبنانيين أن نبقى
أسرى هذا الفراغ بانتظار بلوغنا تسوية يقودها اآلخرون
على حسابنا kنحن المتشوقين لرئيس قادر يمثلنا في
تطلعاتنا وآمالنا ،ويبطل مبدأ التهميش الحارق لنا».
وحول انعقاد مؤتمر الوحدة األنطاكية في البلمند ،طالب
أمين عام اللقاء المؤتمرين «بالتعبير عن حقيقتنا الثابتة
بالمعنى السياسي والبنيوي ،والخلوص إلى وثيقة جدية
تتالقى وهواجسنا جميعا ً في خض ّم المتغيرات العاصفة
في المنطقة ،وتواكب طموحنا مؤ ّكدة مشاركة المؤمنين في
العمل الرعائي الكنسي والمؤسساتي والتربوي ،بعيدا ً عن
أيّ انعزال أو انغالق ،بعيدا ً عن التمييز بين الغني والفقير،
إذ إنّ لكل أرثوذكسي الحق بالتعلّم والطبابة والرعاية في
رحاب مؤسساته بال م ّنة من أحد».

تع ّرض الفنان عالء زلزلي لحادث سير مر ّوع على أوتستراد صور ـ صيدا
الدولي ،وذلك أثناء عودته من بيروت إلى بلدته دير قانون النهر .وأدّى الحادث
إلى أضرار جسيمة في السيارة وإلى إصابة زلزلي الذي كان بمفرده في السيارة
بجروح في الرأس وكسر في اليد ،ونقل إلى مستشفى جبل عامل حيث تل ّقى
العالج الالزم وحالته اآلن مستقرة.
ووقع حادث سير مر ّوع بين سيارة من نوع «رابيد» وأخرى من نوع «رانج
روفر» في بلدة تولين عند مدخل البلدة ،أدّى إلى إصابة ثالثة أشخاص بجروح
طفيفة ،ونقلوا بواسطة سيار َت ْي إسعاف تابعتين لجمعية الرسالة لالسعاف
الصحي في البلدة ،فيما تسبب الحادث بزحمة سير .وعرف من المصابين
حسين علي فاضل وأحمد محمد الزين.
وأدى حادث سير مؤسف على طريق النميرية في قضاء النبطية بين دراجة
نارية كان على متنها الجندي في الجيش اللبناني حسن حمدان ،وسيارة كانت
تمر في المكان ،إلى وفاة الجندي حمدان على الفور.
ونقل جثمان حمدان إلى أحد مستشفيات المنطقة ،فيما حضرت الشرطة
العسكرية في الجيش اللبناني وفتحت تحقيقا ً في الحادث ،والحقا ً نعى الجيش
اللبناني فقيده ببيان.

اف ُتتح في فندق «هيلتون حبتور»
في سن الفيل ،مؤتمر «أفضل أبحاث
ال��س��رط��ان  ،»2014ال���ذي يناقش
األب���ح���اث وال���ع�ل�اج���ات األخ��ي��رة
لجميع أن���واع ال��س��رط��ان ،بدعوة
م��ن «الجمعية اللبنانية للتورم
الخبيث» وبالتعاون مع «الجمعية
األميركية ألفضل أبحاث السرطان»،
برعاية وزير الصحة وائل أبو فاعور
ممثالً بالبروفسور ناجي الصغير،
ومشاركة أطباء اختصاصيين من
ال��ع��راق ،س��وري��ة ،م��ص��ر ،األردن،
سلطنة ع��م��ان ،اإلم�����ارات ،تركيا،
إي���ران ،فرنسا ،بلجيكا وال��والي��ات
المتحدة ،إضافة إلى لبنان.
ألقى منسق ع��ام المؤتمر خالد
ابرهيم كلمة ترحيبية .ثم تحدث
رئيس الجمعية اللبنانية ألطباء
التورم الخبيث فادي فرحات ،الذي
ق��ال« :ككل سنة تسعى الجمعية
اللبنانية ل��ل��ت��ورم ال��خ��ب��ي��ث عبر
أعضائها إلى متابعة التطورات في
مجال علم األورام والمستجدات على
الساحة العلمية .وفي هذا المؤتمر
ن��ح��اول إي��ص��ال آخ���ر المعلومات
واالك��ت��ش��اف��ات ،وكما تعلمون فإن
ع�لاج م��رض األورام ،وبسبب عدد
من االكتشافات الحديثة ،أصبح ذا
كلفة مرتفعة ،ممثالً عبئا ً مهما على
ال��ف��ات��ورة االستشفائية ،ليس في
لبنان فحسب ،بل في كل ال��دول ،ما
يؤدي أحيانا ً إلى بعض المعاناة في
الحصول على العالج األفضل.
وأش��ار أمين ع��ام رابطة األطباء

العرب لمكافحة السرطان سامي
الخطيب ،إل��ى نشوء رابطة شباب
األطباء العرب لمكافحة السرطان
والتي تعمل بجد وجهد متواصلين،
مقدّمة الفرص للدورات التدريبية
ال��ت��ي تستفاد منها ع��دد كبير من
شبابنا وهم مستقبل مهنتنا.
وأشار الدكتور ماجد يزبك ممثالً
نقيب األطباء أنطوان بستاني إلى
تزامن افتتاح المؤتمر مع انعقاد
مؤتمر ال��ج��راح��ة العامة ف��ي كلية
العلوم ،وق���ال« :ه��ذا ي��دل على أن
األط���ب���اء م��م��ي��زون ف��ي مجتمعهم
ودأبهم وغايتهم األساسية النهوض
بالمجتمع لما هو أفضل».

الصغير

في االختتام ألقى الصغير كلمة
أبو فاعور جاء فيها« :تواكب وزارة
ال��ص��ح��ة ال��ع��ام��ة ك��اف��ة ن��ش��اط��ات
الجمعيات العلمية لنقابة األطباء
والمؤسسات التعليمية ،خصوصا ً
الجمعية اللبنانية ألطباء التورم
الخبيث ،وتث ّمن جهود القيّمين عليها
من أجل نشر نتائج األبحاث العلمية
الحديثة وتعميمها على كافة األطباء
في لبنان والدول العربية ،ومن أجل
توعية المرضى والمواطنين وتأمين
أفضل سبل الوقاية والعالج لهم».
وتابع« :يتميز ه��ذا المؤتمر عن
غيره بكونه ،ليس فقط يقدم نتائج
األبحاث الطبية ،بل أيضا ً يعرض
كيفية إجراء األبحاث وكيفية العمل
ل��ل��ت��وص��ل إل���ى اك��ت��ش��اف األدوي����ة

ال��ج��دي��دة وال���ى ك��ت��اب��ة إرش����ادات
العالج .إنه لمن دواعي سرورنا أن
نشجع أطباءنا وطبيباتنا الشباب
على اعتماد ط��رق التفكير العلمي
وال��ب��ح��ث��ي وال��م��ش��ارك��ة ف��ي صنع
ال��ت��ط��ورات وال��ح��ض��ارة العلمية.
ون��ث�� ّم��ن أي��ض��ا ً م��ش��ارك��ة األط��ب��اء
اللبنانيين وال��ع��رب ف��ي األب��ح��اث
وإلقاء المحاضرات .ونخص بالذكر
األط��ب��اء وال��ب��اح��ث��ي��ن اللبنانيين
والعرب الذين يعملون ويبحثون
ف��ي أميركا وأوروب���ا ويبقون على
اتصال مع زمالئهم في لبنان والدول
العربية ،ويشاركونكم مؤتمركم».
وقال« :إن وزارة الصحة اللبنانية
ك��م��ا ال��ه��ي��ئ��ات الصحية ح��ت��ى في
الدول المقتدرة مادياً ،باتت تعاني
م��ن التكاليف الباهظة للعالجات
الحديثة الفعالة منها ،خصوصا ً
تلك ذات الفعالية المحدودة ،ونتمنى
على األطباء والباحثين استعمالها
ب��دراي��ة وإرش����اد وم��راع��اة لصحة
ال��م��ري��ض والس��ت��م��راري��ة المجتمع
وقدراته».
ختاماً ،دعا الصغير إلى مزيد من
حمالت التوعية الصحية ،ليس فقط
للكشف المبكر عن سرطان الثدي ،بل
أيضا ً العتماد ناضور القولون فوق
سن الخمسين مرة كل عشر سنوات
م��ث�لا ،وغ��ي��ره��ا .وت��م��ن��ى أن ينتج
المؤتمر أبحاثا ً وإرشادات تشخيص
وعالج ،وأن يساهم في إنتاج ثقافة
علمية وأدب��ي��ة كفيلة ب��أن توصل
مجتمعاتنا إلى ب ّر الصحة واألمان».

