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مناطق

ع�شاء لـ«النه�ضة الن�سائي» في بترومين لمنا�سبة عيد الأب
أقام تج ّمع النهضة النسائيي ـ فرع بترومين،
لمناسبة عيد األب ،حفل عشائه السنوي في
مطعم «أوكتاغون» ـ كفرحزير ،بحضور رئيس
بلدية بترومين لويس القبرصي ،مختار البلدة
جمال غانم ،ناظر اإلذاعة واإلعالم في منفذية
الكورة في الحزب السوري القومي االجتماعي
الدكتور هنيبعل كرم ،رئيسة التج ّمع سحر نصر
الديري والعضوات ،رؤساء نوادي وجمعيات،
وشخصيات .
وألقت نصر كلمة قالت فيها« :ال يغفو قلب
األب إال بعد أن تغفو جميع القلوب .فيا أيها
األب الصالح والمثالي إن وج��ودك بيننا هو
عيدنا اليوم الذي يمأل عقولنا وأرواحنا بمحبة
وسعادة وأمان .أنت حجر الزاوية لكل إنسان
وكيان وإننا نتضرع للخالق أن يديمك ركنا ً
للعائلة التي تكاد تتفكك .فلنصلح قبل فوات
يقسم وح��دة العائلة
األوان ك��ل خطأ م��ك�دّر
ّ
اللبنانية التي وحدها تخلصنا من التشتت

والخراب ومتاعب الهجرة».
وأش���ارت إل��ى أنّ ه��ذا العيد لم نعتد عليه
كلبنانيين بشكل كبير في حين أنه عيد عالمي
أسوة بعيد األ ّم .وهو محطة لنقول شكرا ً لك ّل أب
يجهد ويعمل ويتحمل مسؤولياته في ظل هذه
االحوال االقتصادية الضيقة والصعبة التي نمر
بها.
وت��ق �دّم��ت ِب��اس��م التج ّمع ب��أح � ّر التهاني
لجميع اآلباء ،ووطننا لبنان ،والد الجميع وهو
الذي يرزح اليوم تحت المصاعب السياسية
واالقتصادية واألمنية .ونتمنى أن تنقشع كل
هذه الغيوم عن سمائه وربوعه ،ليبقى فخر
هذا الشرق ،وتبقى العائلة اللبنانية مثال الرقي
واالنفتاح.
واستعرضت نصر نشاطات التج ّمع من
معرض المنتجات القروية إلى توزيع الحصص
الغذائية واالح��ت��ف��ال بعيد األ ّم والنشاطات
الترفيهية والفحوصات الطبية وغيرها.
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الهراوي تحتفل بذكرى ت�أ�سي�س مركز الرعاية
أقامت رئيسة مركز الرعاية الدائمة منى الياس الهراوي
حفل عشاء في البيال ،بمناسبة الذكرى العشرين لتأسيس
المركز ،حضره عدد من السياسيين وعقيالت سياسيين،
وشخصيات اقتصادية واجتماعية وطبية.
خالل االحتفال ،ألقت الهراوي كلمة جاء فيها« :بفرح
وأم��ل كبيرين ،نحتفل الليلة معا ً بالذكرى العشرين
لتأسيس مركز الرعاية الدائمة ،فاسمحوا لي وبعشرين
عبارة فقط ،أن أرحب بكم وأنقل إليكم ما نشعر به اليوم.
عشرون سنة من التعهّد االنساني بحماية أطفال
يعانون أمراضا ً مزمنة يعجز ذووهم عن تحمل أعبائها.
عشرون سنة من االلتزام بالعمل في سبيل بناء أجيال
سليمة من أجل غد أفضل ومستقبل أكثر إشراقاً».
وأردف���ت« :رج���ال ون��س��اء منهم م��ن أعطى م��ن ذات��ه،
ومنهم من أعطى م ّما يملك ،منهم من ساهم في البناء
والتجهيز ،ومنهم من تك ّفل عالج طفل على مدى السنين،
ومنهم من ساهم في توفير فرصة الشفاء ألطفال مصابين
بالتالسيميا ،والجهود مستمرة في هذا االتجاه بفضل
تشابك األي��دي الخيّرة ،واليوم بالذات أدخل أحد أبناء

نصر تلقي كلمة التج ّمع

المركز إلى المستشفى إلجراء عملية زرع النخاع العظمي
ونتمنى له الشفاء .لكل واحد منهم ومنكم نحن مدينون،
ولكني آليت على نفسي ألاّ أسمي أحدا ً خشية أن أنسى
أحدا ً أو أجرح تواضع أحد .لكن ال بد لي من توجيه تحية
شكر وتقدير للمؤسسات المحلية والعالمية التي دعمت
دور المركز الطبي االجتماعي وفي طليعتها وزارة الصحة
العامة العامة ووزارة الشؤون االجتماعية».
وقالت« :أيها االصدقاء ،أنا شاكرة فضلكم وخيركم ،لم
يفوتكم موسم العطاء وجئتم اليوم للمشاركة في موسم
الحصاد ،وستشهدون بأ ّم العين ما آلت إليه عطاءاتكم
المتكررة :شباب وشابات أصحاء تفوقوا في دراساتهم
وأبدعوا في مجال الفن فأتوا للمشاركة في احتفالنا الليلة
لجعله عرسا ً للقيم والفضائل والخير».
وختمت« :شكرا ً من صميم القلب لكل من أشرف ّ
ونظم
وساهم في إنجاح هذا االحتفال .كلّي إيمان أننا بجمع
أيدينا معاً ،نتابع المشوار ونعيد البسمة إل��ى وجوه
أطفالنا والفرح إلى وجوه أهاليهم ،فليس أنبل من أن نزرع
الفرح في قلوب اآلخرين».

ً
ريا�ضيا للجي�ش اللبناني
حفل في «ال�صفدي» لتوزيع كتاب «�ساحة التل في طرابل�س :لقاء التقليد والحداثة» «الكورية» تج ّهز مركز ًا
ت���داع���ت ف��اع��ل��ي��ات ط��راب��ل��س
بمك ّوناتها السياسية واالجتماعية
والثقافية والفكرية للمشاركة في
حفل توزيع كتاب «ساحة التل في
طرابلس :لقاء التقليد والحداثة»،
وهو دراس��ة بحثية أعدّها الكاتب
واإلع�لام��ي المرحوم ط�لال منجد،
لنيل ش��ه��ادة دب��ل��وم ال���دراس���ات
المع ّمقة ف��ي العلوم االجتماعية
(أنثروبولوجيا).
الكتاب الذي و ّزع في قاعة الشمال
في مركز الصفدي الثقافي ،أطلقته
«مؤسسة الصفدي» بالتعاون مع
المجلس الثقافي للبنان الشمالي،
بعد كتاب منجد «مجتمع النهر في
طرابلس» ،وذلك ضمن مشروعهما
الهادف إلى نشر المعرفة وتفعيل
الحراك الفكري واالجتماعي وتسليط
ال��ض��وء ع��ل��ى إب���داع���ات رج���االت
ط��راب��ل��س ومفكريها ،إض��اف��ة إلى
جعله في متناول األجيال الشابة
للتأكيد على األهمية التاريخية
واالجتماعية لمدينة طرابلس.
حضر الحفل إض��اف��ة إل��ى مدير
عام المؤسسة ري��اض علم الدين،
ممثلون عن ن��واب ووزراء ،رئيس
بلدية طرابلس الدكتور نادر الغزال،
ال��وزي��ر ال��س��اب��ق س��ام��ي م��ن��ق��ارة،
القاضي نبيل صاري ،نقيب األطباء
في الشمال الدكتور إيلي حبيب،
عميد ك�لّ��ي��ة ال��ع��ل��وم االجتماعية
الدكتور عبد الغني عماد ،رئيس
م��ص��ل��ح��ة ال���زراع���ة ف���ي ال��ش��م��ال
الدكتور إقبال زيادة ،رئيس ملتقى
التضامن االقتصادي عامر أرسالن،
ع��م��داء ون��ق��ب��اء س��اب��ق��ون ،عائلة
الراحل منجد وأص��دق��اؤه ،وحشد
م��ن أس��ات��ذة الجامعة اللبنانية
والجامعات الخاصة في طرابلس
والشمال وأصدقاء الراحل ،وطالب
جامعيون ومهتمون .وغاب رئيس
المجلس الثقافي للبنان الشمالي

الغزال متوسطا ً علم الدين ومنجد والعميد منقارة
ال��دك��ت��ور ن��زي��ه ك��ب��ارة ع��ن الحفل
ل��ظ��رف عائلي ط���ارئ ،ون���اب عنه
نائب رئيس المجلس ورئيس معهد
العلوم االجتماعية ف��ي الجامعة
اللبنانية ـ الفرع الثالث الدكتور
عاطف عطية.
ورحب علم الدين بالحضور في
ّ
مركز الصفدي الثقافي «الذي شاءه
مؤسسه ،ملتقى للحوار والتبادل
ّ
الثقافي ف��ي مدينة تعاقبت على
أرضها أعرق الحضارات وتميّز أهلها
باالنفتاح على الثقافات» .وأضاف:
«أصيلة مدينة التقليد والحداثة...
أصيلة ه��ذه الطرابلس التي تمثل
هذا المزيج الغريب والمتجانس بين
األمكنة والشخصيات والتجارب.
وح��ي��ن ن��ق��ول أص��ي��ل��ة ،نسترجع
مجموعة م��ن األس��م��اء والتجارب
الثقافية واإلبداعية ذات الحضور

وال��ت��أث��ي��ر ال��ك��ب��ي��ري��ن ف��ي ت��اري��خ
ه��ذه ال��م��دي��ن��ة ،م��اض��ي�ا ً وح��اض��را ً
ومستقبالً».
وق����ال« :ع��ل��ى ع��ك��س م��ا طرحه
ال��ب��اح��ث��ون ح���ول ثنائية تقليد ـ
حداثة كإشكالية لتفسير األحداث
التاريخية والظواهر االجتماعية،
فإن باحثنا المرحوم طالل منجد،
م��ازج في بحثه ح��ول ساحة التل
بين التقليد وال��ح��داث��ة ،إل��ى حد
التناغم وال��ت�لاق��ي ،فأعطى ميزة
ونكهة خاصة لهذه العالقة ،تكاد ال
تجدها إال في طرابلس.
ث��م أل��ق��ى ال��دك��ت��ور عطية كلمة
المجلس فاعتبر أن كتاب منجد
السابق «مجتمع النهر» ،إنتاج مميز
بحث في كيفية دخول المدينة التي
أحب وأحببنا ،في معترك الحداثة
من دون أن تتخلى عن أصالتها وعن

مهرجان في طرابل�س
ّ
المخدرات
لمنا�سبة اليوم العالمي لمحاربة

ّ
نظمت «الجمعية اللبنانية الخيرية لالصالح والتأهيل»
مهرجانا ً بعنوان «عيش مؤمن ما تموت مدمن» برعاية
وزارة الثقافة ووزارة ال��ش��ؤون االجتماعية ومنظمة
الصحة العالمية ،في حديقة الدكتور عزام الشهال في
طرابلس ،بحضور المستشار فهمي كرامي ممثالً وزير
الشؤون االجتماعية رشيد درباس ،والمدير العام لقوى
األم��ن الداخلي اللواء إبراهيم بصبوص ممثالً برئيس
شعبة مكافحة المخدرات اإلقليمية المقدّم فواز محفوض،
والمقدّم فادي الرز ممثالً مدير عام أمن الدولة اللواء جورج
قرعة ،ورئيسة تجمع سيدات األعمال ليلى سلهب ورؤساء
جمعيات ورجال أعمال وحشد من المهتمين.
قدمت االحتفال ليال أرن���اؤوط ،ثم تحدثت رئيسة
الجمعية فاطمة بدرة مؤكدة «أننا نم ّد أيدينا إلى الجميع
من دون استثناء ،لنقف س�� ّدا ً منيعا ً في وج��ه انتشار
المخدرات أو حبوب الهلوسة في طرابلس أو في غيرها من
المناطق األخرى».
توجهت فيها إلى الجيل الصاعد من
وألقت سلهب كلمة ّ
شباب وشابات ،وقالت« :أنتم الثروة الحقيقية لبناء لبنان
الجديد الخالي من اآلفات التي تنخر جسده حتى استطاعت
أن تصل إلى رأس الهرم وتفرغه من رئاسته وسلطته وكل
هذه األمور تتحمل مسؤوليتها الطبقة السياسية الحاكمة
التي انشغلت بخالفاتها السياسية وتركت الشعب يتخبط
بين آفات ثالث :الفقر والبطالة والجهل».
وألقى كرامي كلمة درباس وجاء فيها« :عندما نتحدث
عن المخدرات ،فإننا نتناول آفة تنخر مجتمعنا وبنيته
االقتصادية واالنسانية وعلى مختلف طبقاته من فقيرها
إلى غنييها ،وتح ّول أمواال ً من دورتنا االقتصادية المنتجة
إلى سوق اإلجرام وتدمير الذات ،آفة ير ّوج لها مجرم يتقن
ّ
بث سمومه وتنويعها ،ومتعاط ،وإن ج ّرمه القانون ،إال أنه

تراثها .واعتبر أن ه��ذه المعالجة
السوسيولوجية لدخول طرابلس
عصر الحداثة الغربية في بدايات
ال��ق��رن العشرين ،جعل لها طالل
منجد ساحة التل بوابة للدخول.
ول��م يَبق ش��يء إال األس��م��اء .ذهبت
وبقيت طرابلس تتقبل كل ما يلزمها
من عناصر الحداثة وبقيت مخلصة
ل��ك��ل م��ا م��ض��ى ،وف��ي��ة لماضيها،
متعثرة في حاضرها ،متطلعة بأمل
وشوق إلى مستقبل يعيد إليها ألقها
وتعود بنفسها ،لتكون من جديد،
درة من المتوسط وتاجا ً من تيجان
العروبة.
واستهل شقيق الراحل ،اإلعالمي
صفوح منجد ،كلمته بتوجيه الشكر
ِباسمه الشخصي وب��اإلن��اب��ة عن
أشقائه وعن إب َني أخيه طالل :ديما
ورشا ،إلى مؤسسة الصفدي ،على

دعمها وإص��داره��ا كتاب «ساحة
ال��ت��ل :ل��ق��اء التقليد وال��ح��داث��ة»،
كما شكر رئيس المجلس الثقافي
للبنان ال��ش��م��ال��ي ال��دك��ت��ور نزيه
كبارة والزمالء في الهيئة اإلدارية
على تشجيعهم وجهودهم في هذا
المجال.
وعن شقيقه المرحوم قال بتأثر:
«هناك كالم طيّب يقول «عيش على
ق��د م��ا الحياة بتلبقلك» ،وأن��ت يا
أخي طالل عشت ستين من السنين
وبضعة أشهر وي��ب��دو أن ه��ذا هو
قدرك ونصيبك من الحياة الدنيا».
وأضاف« :وألننا أبناء التل بامتياز
أدركنا باكرا ً الوحدة العضوية التي
تجمع بين الداخل وال��خ��ارج ،بين
مجتمع النهر وتل الرمل ،بين التقليد
والحداثة ،كما أسميته» .وأردف:
«ففي الحيّز الجغرافي لمنطقة التل
كما على ضفتي «أبو علي» تك ّونت
شخصيتنا ونمت أفكارنا وطبائعنا
وإن تطابقت حينا ً أو اختلفت أحياناً،
غير أننا التقينا على محبة معشوقة
واح��دة منذ صغرنا ،وحسبي أنه
العشق الحالل».
وختم« :يبقى التل ه ّمنا كما هو
هم كل طرابلسي ،ذلك أنك كشفت
عن جمالياته منذ تكوينه األول كما
هي الحال مع المدينة القديمة منذ
تأسيسها .ولكن أين نحن اليوم من
ذلك التاريخ المشرق الذي تع ّرض
ويتع ّرض إلى الهدم والفوضى وإلى
ّ
مخطط تخريبي بامتياز ،وليس
هناك م��ن وع��ى ويعي خ��ط��ورة ما
ح��دث وي��ح��دث  ،أال تنظرون معي
إل��ى أنّ التل م��ن شرقه إل��ى غربه
وف��ي محيطه قد تح ّول إل��ى مجرد
كراج كبير وإلى منطقة لبيع الباالت
والخرضوات وهو الذي كان في يوم
ما «تل الذهب» كما كانت التبانة
باب الذهب؟».

أقامت ال��وح��دة الكورية العاملة ضمن إط��ار قوات
الطوارئ الدولية «اليونيفيل» في جنوب لبنان ،احتفاال ً
بمناسبة تجهيز مركز رياضي متعدّد االستعماالت لدعم
الجيش اللبناني ،في مقر قيادة قطاع جنوب الليطاني في
صور ،بلغت كلفته ثمانين ألف دوالر أميركي ،وهو عبارة
عن ملعب للكرة الطائرة وكرة السلة وكرة القدم والتنس.
كما جهزت الكتيبة ناديا ً رياضيا ً بأحدث اآلالت وقدّمت
كرات للعبة كرة القدم وكرة السلة.
حضر االحتفال قائد قطاع جنوب الليطاني العميد
الركن شربل أبو خليل وقائد الوحدة الكورية الكولونيل
هاي جونغ إيل وكبار ضباط الجيش والكوريين ،وبعد

النشيدين اللبناني والكوري ألقى أبو خليل كلمة شكر
فيها الوحدة الكورية ،مؤكدا ً على أهمية هذه المبادرة
التي قامت بها الوحدة الكورية في «اليونيفيل» لدعمها
الجيش اللبناني عن طريق بناء هذا المركز الرياضي
الذي سيساهم في الحفاظ على لياقة عناصر الجيش
البدنية والعقلية ،وبأنها رمز للصداقة التي تربط بين
الطرفين.
بدوره ،تم ّنى جونغ إيل دوام العالقات بين الجيش
اللبناني العامل في قطاع جنوب الليطاني وبين الكتيبة
الكورية للمحافظة على األمن واالستقرار في المنطقة.
ث ّم تبادل أبو خليل وجونغ إيل الدروع التذكارية.

«جهاد البناء» تختتم م�شروع تدريب مهني في البقاع

ّ
«ك�شافة البيئة» تطلق
حملتها الثالثة لتنظيف الأحراج
أطلقت جمعية كشافة البيئة في لبنان حملة لتنظيف األحراج بهدف الوقاية
من الحرائق ،ووضع حاجز أمام أيّ حريق قد يضرب هذه األحراج.
استهدفت الحملة أحراج الصنوبر الب ّري في بلدة مجدال في عكار ،إذ باشر
المشاركون من الكشافة بأعمال «تقشيش» تلك االحراج من االشواك والبالن
و«تشحيلها وتقليمها» وإزالة األغصان اليابسة المتدلية بهدف القضاء على كل
وتوسعها.
العناصر المساعدة والمساهمة في الحرائق وانتشارها
ّ
وتأتي هذه الحملة استكماال ً للخطة التي وضعتها الجمعية لتشمل تنظيف
جميع األحراج المنتشرة في مختلف المناطق اللبنانية بالتعاون مع األهالي
والبلديات والوزارات المختصة ال سيما في المناطق القريبة من الطرقات والتي
هي غالبا ً ما تكون مقصدا ً للناس والمتنزهين.
وم��ن المالحظ أن معظم الحرائق في لبنان تحدث أي��ام السبت واألح��د
والفرص ،حيث يقوم المواطنون بنزهات في الب ّرية ويضرمون النار من أجل
«شي اللحوم» .وهذه المنطقة تكون عرضة أكثر للحرائق.
ّ
وأملت جمعية كشافة البيئة في لبنان ،في بيان ،من جميع المتنزهين الذين
يقصدون األح��راج التنبه والتأكد من إخماد النيران التي اس ُتخدمت ،وجمع
مخلّفاتهم عند نهاية النزهة ووضعها في األماكن المخصصة لها ،والتعاون في
الحفاظ على ما تبقى من الثروة الحرجية التي كان يتغنى بها لبنان.

وسام درويش
اختتمت جمعية «مؤسسة جهاد البناء اإلنمائية» –
مديرية البقاع ،ضمن مشروع حاضنة األعمال ـ التدريب
المعجل ،وبرعاية وتمويل من بلدية
المهني والحرفي
ّ
علي النهري ووزارة الشؤون االجتماعية ،دورة صناعات
غذائية مؤونة ،بحضور رئيس البلدية أحمد المذبوح،
وعدد من أعضاء البلدية وأهالي البلدة.
وجرى عرض جميع المنتجات الغذائية التي صنعت
في ال��دورة ،ثم ألقى المذبوح كلمة أكد فيها السير قدما ً
بتشجيع المتدربات ومواكبتهم في تطوير هذا االختصاص
لتأمين فرصة عمل.

وأفادت مسؤولة الملف في «جهاد البناء» رجاء أمهز،
أن هذه الدورات قائمة في مختلف المناطق ،وهذا النوع من
هذه الدورات (صناعة المؤونة) يوفر فرص عمل للسيدات
من خالل إنشاء جمعية تعاونية ّ
مرخص لها لدى دائرة
التعاون ،أو العمل داخل المنزل ،ما يؤ ّمن دخالً أسريا ً
متوجهة بالشكر إلى بلدية علي النهري وكل من
ثانياً،
ّ
ساهم في إنجاح هذا العمل.
وتخلل الدورة تطبيق عملي لـ 23متدربة تحت إشراف
المدربة نجوى الحسيني ،وفي نهاية الدورة ألقت رجاء
أمهز محاضرة تحت عنوان «إدارة المشاريع» ،شرحت
فيها كيفية إعداد دراسة مشروع ومسك الدفاتر المحاسبة
ومتابعة تفاصيله اإلدارية.

ً
«كبارنا جذورنا»ً ...
تراثيا في الر�شيدية
حفال
أقرب إلى الضحية منه إلى مالك إرادة اإلضرار ،فالمخدرات
ال تجد طريقها إلى بيت صالح مؤمن يرعى أبناؤه رعاية
كافية ويحظون في ظله بأمان اقتصادي واجتماعي ،بل
هي تتسلل إلى بيوت أهلكتها ُفرقة اجتماعية وتفكك أسري
أو أزمات اقتصادية ،فسيطرت الوحدة والفراغ على أبنائه،
وكان ذاك السم جليسا ً وناقالً من واقع مؤلم إلى عالم مهلك
بكل أسف».
وأضاف« :ما جمعنا اليوم في ظل جمعية انطلقت من
صلب مجتمع طرابلس لتخدم أبناءها ،خطوة في عالم
الوقاية والتوعية ،وعطاء جديد تقدمه الفاضلة فاطمة
بدرة بتعاون وتكافل مع مؤسسات مدينتنا ،فشكرا ً لها
وشكرا ً لكل من م ّد يده الخيّرة».
وأردف« :إننا كوزارة شؤون اجتماعية ال ب ّد لنا أن نسعى
إلى تفعيل مشروع مكافحة المخدرات التابع لنا ،ونسعى
إلى تأمين األموال الضرورية له أمام انعدام االعتمادات من
الدولة ،ونطلقه في مدينة طرابلس وأحيائها ،بعدما خلّفت
لنا جوالت من اإلجرام أعدادا ً كبيرة من المتعاطين .ونحن
نقف هنا لنم ّد أيدينا إلى كل داعم ألجهزتنا وإلى كل فكرة
تجسد تعاون الدولة مع المجتمع المدني بخطة
ب ّناءة
ّ
شاملة تطلق الوعي في وجه المخدرات وتفشيها».
وختم« :إن قوتنا باتحادنا واجتماعنا على الخير
وتعالينا عن الصغائر والمصالح الضيقة .فلنكن موحدين
ولنسعف مدينتنا وننطلق منها لخدمة وطننا لبنان».
ثم كان عرض في لعبة الجمباز ألبطال ن��ادي نجوم
طرابلس ،و«آيكيدو» و«نانا شاكو» تحت إشراف المدرب
الدولي بالل المصري ،ورقصة فولكلورية تقدمها «زفة
السلطان».
واختتم المهرجان بأغنية «بصباح األلف الثالث» أدّتها
الطفلة نورا أرناؤوط.

ن�شاط فني في «الوطنية الأرثوذك�سية» ـ الميناء
ّ
نظمت الثانوية الوطنية األرثوذكسية ـ مار الياس الميناء ،نشاطا ً فنيا ً لطالب
الصفين السابع والثامن من التعليم األساسي ،بهدف اكتشاف مواهب طالبها
ومساعدتهم في صقل هذه المواهب ودعمها.
وألقت سالي عريرو كلمة شرحت فيها كيفية بناء هذا النشاط والذي يعتبر
من أولى خطوات األلف ميل في مسيرة اكتشاف مواهب الطالب وصقلها ،بعيدا ً
عن ال��دروس والفروض ،ألنه بذلك يدعمهم في مسيرتهم الدراسية وين ّمي
شخصياتهم.
ثم كانت كلمة لمدير الثانوية المربي جهاد حيدر أثنى فيها على فكرة
عريرو ،داعما ً ك ّل نشاط من هذا النوع والذي من شأنه رفع معنويات الطالب
ومساعدتهم في مسيرتهم الحياتية ،دراسية كانت أو فنية أو رياضية.
وكانت عروض قدّمها المشتركون من غناء ورقص وألعاب خ ّفة وتقديم
وإلقاء وشعر.
ثم أعلنت لجنة الحكم المؤلفة من حيدر وعريرو وميراي ديب النتائج
النهائية ،ليسلّم بعدئ ٍذ المربي حيدر الجوائز على الفائزين .في حين أشرف
على النشاط األساتذة سالي عريرو و كاتيا تركية والياس عايدة.

أقام مركز األنشطة النسائية ـ برنامج ،سنابل لرعاية
المس ّنين ،حفالً تراثيا ً ثقافياً ،بعنوان «كبارنا جذورنا»،
في مخيم الرشيدية ،أُعلِن خالله عن افتتاح مشروع
المس ّنين في الرشيدية.
شارك في الحفل حشد من كبار السنّ في مخيمات صور
وفصائل فلسطينية وقوى وأحزاب اللبنانية وجمعيات.
وق�دّم حكواتي الجليل الفنان عبد عسقول مجموعة من
«حكايا البالد والشتات» ،كما كانت أغان وطنية وتراثية
للفنان محمد آغا ،وقدّمت فرقة «سنابل األقصى» وبيت

أطفال الصمود لوحات تراثية وفنية ودبكة فلسطينية.
كما قدّمت فرقة المس ّنين من مخيم البرج الشمالي دبكة
تراثية .وألقيت كلمات أكدت ضرورة االعتناء بالمس ّنين
وأهمية اكتساب الخبرات والمعرفة التي يمتلكونها لنقلها
إلى األجيال المقبلة.
يذكر أنّ المشروع مولته الحكومة األلمانية عبر الوكالة
األلمانية للتعاون الدولي ،و ُن ّفذ بالشراكة مع «األونروا»
والمجتمع المحلي في الرشيدية ضمن مشروع تحسين
المخيم.

