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«القومي» ينعى المنا�ضل الدكتور منير الخوري

بعد زيارة ر�سمية ا�ستمرت �أربعة �أيام

عميد الخارجية في «القومي» :كوبا دولة تتقدم بخطى ثابتة
نحو م�ستقبل واعد على الم�ستويات كافة

نعى الحزب السوري القومي االجتماعي إل��ى األمة
وعموم السوريين القوميين االجتماعيين في الوطن وعبر
الحدود ،أحد قيادييه السابقين األمين المناضل منير
حبيب الخوري الذي توفي عن عمر ناهز التسعين سنة.
والراحل من مواليد جبرايل ـ عكار عام  ،1921انتمى
إلى الحزب عام  ،1940ونشط في صفوفه طالبا ً وعضوا ً
مندفعا ً باإلقدام ،مؤمنا ً بالمبادئ والعقيدة.
تح ّمل مسؤولية حزبية ع �دّة على صعيد الوحدات
الحزبية ،وحاز رتبة األمانة عام  ،1960وفي العام نفسه
انتخب عضوا ً في المجلس األعلى ولدورات عدة .كما تح ّمل
مسؤوليات مركزية عدّة ،منها مسؤولية رئيس لمجلس
العمد ،ورئيس للمجلس األعلى ،وعضو لجنة رئاسة.
عام  1961اعتقل من قبل السلطات اللبنانية وزجّ في
السجن حيث قضى  7سنوات معتقالً.
حائز وس��ام الثبات ،وأوسمة حزبية ع �دّة .والراحل

أستاذ جامعي وله عدد من المحاضرات .وأصدر عدّة كتب
منها« :الواقع والمصير» (« ،)1982ما هي علّة لبنان»
(« ،)1990حدود المجتمع» و«سفينة حياتي».
عرف الراحل بمناقبيته القومية االجتماعية وبثقافته،
وبتح ّمله المسؤوليات القيادية في مراحل صعبة من تاريخ
الحزب ،إذ أثبت جدارة واكتسب ك ّل الثقة واالحترام.
تقام للراحل صالة في كنيسة سيدة النياح ـ المكحول في
بيروت الساعة  11يوم الثالثاء الواقع فيه  1تموز ،2014
ثم ينقل الجثمان في موكب حاشد إلى بلدته جبرايل عكارـ
حيث يقام في اليوم ذاته قداس وجناز في كنيسة البلدة
عند الساعة الخامسة بعد الظهر ،وتقبل التعازي قبل
الدفن وبعده .كما تقبل التعازي يومَي األربعاء والخميس
في كنيسة سيدة النياح ـ المكحول من الساعة  11حتى
السادسة مساء.
البقاء لألمة

�إحياء االحتفال ال�سنوي لبرنامج «لبنان الإعمار»

ابراهيم� :إذاعة لبنان ال ّ
تتوخى �إال المو�ضوعية
 ...ومع مجموعة من الكوادر والدبلوماسيين

صقر مع رئيسة مؤسسة «أوسيال» وأعضائها
عاد عميد الخارجية في الحزب السوري القومي االجتماعي
حسان صقر إل��ى ب��ي��روت ،بعد زي��ارة ق��ام بها إل��ى جمهورية
كوبا تلبية لدعوة رسمية ،واستمرت الزيارة أربعة أيام ،عقد
خاللها سلسلة لقاءات مع مسؤولين كوبيين في الدولة والحزب
الشيوعي الكوبي ،كما زار معالم سياحية ومؤسسات.
وأكد صقر بعد عودته أن الزيارة حفلت بالمواعيد واألنشطة،
وك��ان��ت زي���ارة مهمة ،إذ إن جمهورية كوبا دول��ة أساسية،
وهي تدعم قضايا الشعوب العادلة والحرة ،وتواجه حصارا ً
وم��ح��اوالت أميركية وغربية للنيل م��ن مواقفها وصمودها
وثورتها ،وعلى رغم كل ذلك ،فإنها تتقدم بخطى ثابتة نحو
مستقبل واعد على المستويات كافة ،ونحن نقدّر للقيادة الكوبية
الدفع بمسيرة التط ّور واالزدهار.

جمعية الصداقة الكوبية ـ العربية

استه ّل صقر زيارته بلقاء رئيس جمعية الصداقة الكوبية ـ
العربية الدكتور رودريغز آلفاريس كامبراس ،في مق ّر الجمعية
في العاصمة هافانا ،وكان خالل اللقاء تشديد على ضرورة تفعيل
األطر التي تهت ّم بهذا الجانب ،فتعزيز الصداقة العربية الكوبية
مطلب للشعوب العربية مثلما هو مطلب للشعب الكوبي ،ألنّ
هناك قواسم مشترك ًة تقوم على مبدأ الحرية والتح ّرر ومحاربة
االستعمار واالحتالل واإلرهاب.
وجرى خالل اللقاء بحث في أوضاع المنطقة ،وما تتع ّرض له
من أخطار نتيجة االرهاب والتط ّرف ،وأكد صقر أن هذا االرهاب هو
صنيعة العدو الصهيوني ،ويستهدف إغراق بالدنا بالفوضى.
في حين أكد كامبراس وقوف كوبا إلى جانب دول المنطقة التي
تخوض حربا ً ض ّد اإلرهاب مؤكدا ً ثبات الموقف الكوبي المساند
للنضال والمقاومة في سبيل تحرير فلسطين.

الحزب الشيوعي الكوبي

ثم زار صقر المقر الرئيسي للحزب الشيوعي الكوبي والتقى
سكرتير اللجنة المركزية ومسؤول العالقات الدولية خوسيه
بالغير كابريرا بحضور مسؤولة الشرق األوسط وأفريقيا كالرا
بوليدو.
اللقاء كان مناسبة جرى خاللها بحث عدد من الموضوعات
وفي مقدمها تعزيز العالقة المشتركة بين الحزبين الشيوعي
الكوبي والسوري القومي االجتماعي وتطويرها على الصعد
كافة.
كما كان استعراض ألوضاع المنطقة والتحديات التي تواجهها
من جراء الهجمة اإلرهابية المدعومة من قوى استعمارية ،ورأى
المجتمعون أنّ الهجوم اإلرهابي الذي يجتاح المنطقة العربية
بدعم أميركي ـ صهيوني ،يندرج في سياق مخطط الهيمنة
الغربية على الشعوب وثرواتها.
وأدان المجتمعون اإلرهاب واالحتالل ،والحصار الذي تمارسه
الواليات المتحدة على كوبا ،مؤكدين أنّ اإلره��اب والحصار
والضغوط لن تنجح في كسر إرادة الدول والشعوب الحرة.

خطرا ً على اإلنسانية ويتهدّد مستقبل الشعوب قاطبة.

«آيكاب»

وزار صقر أيضا ً مقر المعهد الكوبي للصداقة مع الشعوب
(آيكاب)؛ والتقى رئيسته عضو البرلمان كينيا سيررانو بويغ
ونائب رئيس المؤسسة آليسيا كوريديرا مورالس ،وت��داول
المجتمعون في عدد من الموضوعات المتصلة بأهمية تعزيز
الصداقة بين الشعوب التي تؤمن بقيم الحرية والتحرير.
ورأى المجتمعون أنّ حاجة الشعوب ملحة إلى التعاضد
والتآزر في سبيل تحقيق مستقبل أفضل ،يضمن للشعوب
الحرة كرامتها وعزتها وعيشها بسالم وطمأنينة ،معتبرين أنّ
الغرب االستعماري وأدواته ،يخططون لسرقة أحالم الشعوب
ونهب ثرواتها.

«أوسيال»

والتقى صقر في مق ّر مؤسسة التضامن مع شعوب آسيا
وأفريقيا وأميركا الجنوبية «أوسيال» ،سكرتير المؤسسة العام
لود فرناندز فاسكيز ،واطلع منه على عمل المؤسسة وأنشطتها
التضامنية مع قضايا الشعوب ونضاالتهم.
وأثنى صقر على دور المؤسسة لما تقوم به من دعم معنوي
وسياسي للشعوب الصديقة والحليفة ،معتبرا ً أنّ اهتمام
يتجسد بعمل المؤسسات
الدولة الكوبية بقضايا المنطقة
ّ
الكثيرة التي تحرص على توطيد العالقات مع الشعوب التي
تقاوم القهر واالحتالل والعدوان.
وعرض صقر لألوضاع التي تم ّر بها المنطقة العربية ،الفتا ً
إلى أنّ الغرب يقدّم ك ّل اشكال الدعم لإلرهاب الذي يعيث قتالً
وتدميراً ،وهو إره��اب يخدم تكريس االحتالل «االسرائيلي»
لفلسطين.

البيت العربي

وزار صقر البيت العربي في هافانا والتقى رئيسه خوان
دوفالر ونائب الرئيس ماريا جيتويز ،واطلع صقر على أوضاع
الجالية هناك ،ووضعهم في صورة األوضاع في المنطقة.

ومتخصصين في شؤون الشرق األوسط
والتقى صقر كوادر
ّ
وأفريقيا من الحزب الشيوعي ووزارة الخارجية ( 30كادرا ً
ودبلوماسياً) وحضر اللقاء مسؤولة الشرق األوس��ط كالرا
بوليدو ،والدبلوماسي العريق السفير إرنستو غوميز آبسكال.
تحدث صقر خالل االجتماع عن أوضاع المنطقة واألهداف
الكامنة وراء استهداف سورية والعراق ولبنان ،وق��ال« :إنّ
الهدف األس��اس من وراء ك ّل هذا التآمر ،إضعاف إرادة األمة
وق��واه��ا الحية ،حتى يمكن ألعدائها الهيمنة على إرادت��ه��ا
والسيطرة على مواردها وخيراتها ،وهم لذلك يدعمون قوى
اإلرهاب والتط ّرف التي تعيث قتالً وإجراما ً في العراق وسورية
ولبنان وتالقي ما يرتكبه العدو الصهيوني ض ّد شعبنا في
فلسطين».

عائالت الكوبيين الخمسة

مجسما ً للسجن األميركي ال��ذي يُعتفل فيه
كما زار صقر
ّ
المناضلون الكوبيون الخمسة ،حيث التقى عائالتهم بحضور
رئيس لجنة المعتقلين الكوبيين ،وأطلق صقر موقفا ً يدين
استمرار الواليات المتحدة احتجاز حرية المناضلين الكوبييين
الخمسة ،مؤكدا ً أنّ هذا االحتجاز هو انتهاك صارخ لحقوق
االنسان.
وأع��رب عن تضامن الحزب القومي مع قضيتهم المحقة
ونضالهم ض � ّد االستعمار والتسلّط ،وإص��راره��م على حق
الكوبيين دولة وشعبا ً بالحرية المطلقة واالسنقالل الناجز
والتام.

محافظة بينار دل يو

وزار صقر محافظة بينار دل ريو حيث التقى قيادة الحزب
الشيوعي الكوبي هناك ،وعقد اجتماعا ً مع مسؤول الحزب
جوسانتو غوميز فالديز ،ونائبته ماريا إيلينا كابينيرا ،وجرى
بحث مط ّول في أهمية تبادل الخبرات بين الحزبين وتفعيل
التواصل في مختلف المجاالت ،بما يحقق األهداف النضالية
المشتركة .كما زار صقر معمل السيكار في المحافظة.

لقاءات مع سفراء

إلى ذلك ،استقبل صقر في مق ّر إقامته في فندق «ميليا هابانا»
في العاصمة الكوبية السفير السوري في كوبا غسان حيدر،
وسفير الصحراء العربية ماء العينين إتقانا ،والسفير إرنستو
غوميز آبسكال ،وبحث معهم في سبل تعزيز العالقات في ك ّل
المجاالت ،ال سيما لجهة التشديد على الحق في مكافحة اإلرهاب
واالحتالل ،وتأكيد حق الشعوب في الكفاح والنضال والمقاومة
لتحرير ك � ّل شبر من األرض المحتلة ،ولتأكيد سيادة هذه
الشعوب وك ّل ما له عالقة بمفاهيم الحرية والكرامة والعزة.

وزارة الخارجية الكوبية

وزار صقر وزارة الخارجية الكوبية والتقى مسؤول الشرق
وأفريقيا أورالندو ركويجو غووال ،وتط ّرق الطرفان إلى أهمية
العالقات المشتركة بين جمهورية كوبا ودول المنطقة ،ال سيما
لبنان وسورية.
واعتبر الجانبان أنّ تعزيز العالقات بين الدول التي تقاوم
االحتالل واإلره��اب وترفض الهيمنة واالستعمار ،أمر بديهي،
وأنّ ما يجمع هذه الدول وشعوبها قيم نضالية مشتركة ،وأعداء
وخصوم مشتركون.
وتط ّرق البحث أيضا ً إلى اإلرهاب الذي يتهدّد مصير المنطقة
والعالم ،فكان تشديد على ضرورة مواجهة هذا اإلرهاب وفضح
داعميه ،وتحميل رعاته مسؤولية نشر اإلره��اب ال��ذي يشكل

لقاء مع دبلوماسيين

نشاطات

 ...ومع أورالندو ركويجو غووال

وك��ان صقر قد قام بسلسلة من الجوالت ب��دأت بالعاصمة
هافانا ومعالمها ،ثم مركز معهد الكمبوتر للتدريب والتأهيل،
حيث التقى مدير المعهد والمسؤولين وطالب واطلع على ما
يقوم به المركز من تدريب.
كما زار مواقع أثرية أبرزها معرض غنائم الثورة الكوبية
الذي كان سابقا ً قصرا ً لملك إسبانيا إبان االستعمار االسباني.
وزار متحف الفنون الجميلة ال��ذي يحوي أعماال ً
تجسد روح
ّ
الثورة الكوبية ،وكذلك زار معرض خوسيه مارتيه رمز التح ّرر
في كوبا .وعقد لقاء صحافيا ً مع رادي��و «ريبالدي» وصحيفة
«الثورة».

تدريبات لعنا�صر قوى الأمن على الإ�سعاف الأولي لقاء تدريبي في نقابة
�أطباء الأ�سنان ـ طرابل�س

تلقى  40عنصرا ً من قوى األمن الداخلي على مدى يومين،
تدريبات على اإلسعافات األولية لمواجهة حاالت اإلصابات
الناتجة عن ح��وادث السير والصدم وح��االت أخ��رى ،سعيا ً
إلى اكتساب أفضل المهارات لمساعدة ضحايا الحوادث قبيل
نقلهم إلى المستشفى ،وتلقيهم العناية الطبية الالزمة على
أيدي المختصين.
أقيمت الدورة التدريبية في مركز الصليب األحمر اللبناني
ـ بعبدا ،علما ً أن ه��ذا النشاط ثمرة تعاون بين الشراكة
العالمية للسالمة على الطرق « ،»GRSPوجمعية «رودز
فور اليف» (صندوق طالل قاسم للعناية بذوي اإلصابات
البليغة) والصليب األحمر اللبناني ،ويندرج ضمن إطار
فاعليات مشروع «اجتمعنا لما تفرقكن طريق» ،وهو أول
مشروع تجريبي ري��ادي برعاية االتحاد األوروب���ي ضمن
يوحد
«برنامج يوروميد للسالمة المرورية» في لبنان ،الذي ّ
تحت رايته أفرقاء من القطاعين العام والخاص والمجتمع
المدني من المجاالت والميادين كافة ،بهدف الح ّد من عدد

القتلى والجرحى نتيجة السرعة ال��زائ��دة والقيادة تحت
تأثير الكحول ،وضحايا الصدم على األوتوستراد الممتد بين
منطقتي الجديدة وجبيل.
ش��ارك في ال��دورة رتباء تحقيق ودراج��ون من فصيلتي
الجديدة وجونية في قوى األمن الداخلي ،وهما الفصيلتان
اللتان تقع ضمن صالحياتهما الطريق التي يركز عليها
المشروع.
وتولى التدريب على اإلسعافات األولية مد ّربون وخبراء من
الصليب األحمر اللبناني ،بدعم مادي من «رودز فور اليف»،
التي تعتبر الجمعية الوحيدة في لبنان التي تهتم برعاية
حاالت اإلصابات البليغة الناجمة عن االصطدامات المرورية
(.)Trauma Care
ّ
المنظمين،
وفي ختام الدورة ،تسلّم المتد ّربون شهاداتهم من
وشارك في توزيعها رئيسة «رودز فور اليف» زينة قاسم وأمين
عام الصليب األحمر اللبناني جورج كتانة والمديرة اإلقليمية
للشراكة العالمية للسالمة على الطرق سمر أبو رعد.

أقيم في نقابة أطباء األسنان في لبنان ـ طرابلس ضمن إطار تنشيط العمل
على تطبيق الرعاية الصحية األولية في المراكز التابعة لوزارة الصحة العامة،
وبرعاية نقيبة أطباء األسنان في الشمال الدكتورة راحيل الدويهي ،دورة
تدريبية ألطباء األسنان العاملين في هذه المراكز بالتعاون مع «.»UNDP
رحبت النقيبة الدويهي بالحضور واستنكرت التفجيرات األخيرة في ضهر
ّ
البيدر والطيونة والروشة ،آملة أن يع ّم السالم واألمان ربوع الوطن بحلول
شهر رمضان ،متمني ًة للمشاركين النجاح في مهمة الرعاية الصحية األولية
ملحة.
التي أصبحت ضرورة ّ
ثم أدارالندوة رئيس الهيئة الوطنية لصحة الفم واألسنان والخبير لدى
منظمة الصحة العامة العالمية البروفسور منير ضومط ،وشملت دروسا ً
نظرية حول طرق الكشف المبكر عن تس ّوس األسنان ،والبرنامج الوقائي مع
استعمال المضمضة بالفلور في المدارس الرسمية وأهميته ،وطرق تطبيق ختم
المزاريب والشقوق في العيادات ،وكيفية رصد الحاالت الطارئة في معالجات
طب األسنان.
وشارك األطباء بأعمال تطبيقية مع أحدث المواد في مضمار الوقاية من
أمراض الفم واألسنان .واختتمت الندوة بحفل كوكتيل.

رعى وزير اإلعالم رمزي جريج ممثالً بمدير إذاعة لبنان
الرسمية محمد ابراهيم ،االحتفال السنوي لبرنامج «لبنان
اإلعمار» عبر أثير إذاع��ة لبنان الرسمية لإلعالمية أندريه
طربيه مخايل ،بعنوان «تكريم العطاء الوطني المميز»،
بمشاركة بلدي َتي الدكوانة وبعقلين ،وذلك في مبنى الفندقية
في الدكوانة ،بحضور حشد من الفاعليات المعنية بالشؤون
اإلعمارية والبلدية واإلعالمية والبيئية واإلنسانية ،وممثلين
عن األجهزة األمنية وأصدقاء البرنامج.
وألقت طربيه كلمة ترحيبية أش��ارت فيها إل��ى أنّ هذا
االحتفال هو لتكريم الذين حاورهم «المايكروفون» منذ
حزيران  2013ولغاية حزيران  ،2014والذين تميزوا
بعطائهم ك ّل بحسب اختصاصه وعطائه وأهدافه ،علّهم
يكونون قدوة لآلخرين ويح ّفزهم على االستمرار في العطاء.
وأ ّكد رئيس بلدية الدكوانة أنطوان شختورة أن «لبنان
يجسد
األبي
اإلعمار» سيبقى شعارا ً دائما ً قائما ً ألن لبنان
ّ
ّ
للعالم أجمع كيف يستعيد عافيته على رغ��م الحروب
المتعدّدة والمتراكمة ،وأنّ الدكوانة ورش��ة إعمار ستزال
مستمرة كما هي الحال في كل بلدة أو بلدية.
وشدّد على أنّ الهدف الحقيقي ،يتمثل بالسعي إلى إعمار
هذا الوطن الذي نناضل من أجله لخلق أمة مثقفة ،واعية،
ناهضة ،منفتحة ،قوية بجيشها وبجميع القوى األمنية
والعسكرية.
ث ّمألقىأمينس ّربلديةبعقلينصبحيالحلبيممثالًرئيسة
اتحاد بلديات الشوف السويجاني رئيسة بلدية بعقلين
نهى الغصيني أبو عجرم كلمة دعا فيها رج��ال السياسة
ومجتمعاتنا االهلية إلى وضع الخالفات واألحقاد جانباً،
وأن يعملوا على التخطيط للتنمية االجتماعية واالقتصادية
والبلدية ،وإلى العمل من أجل مستقبل زاهر لبلداتنا ولوطننا
ولنتشارك في جعل التنمية المحلية والتشاركية الديمقراطية
قضية اجتماعية والتزاما ً فرديا ً في آن معاً.
وألقى النائب السابق حسين اليتيم كلمة قال فيها« :إنّ
ّ
لنؤشر على حاجات هذا الوطن ،التي
قليالً من الكالم ال يكفي
من أولى أولوياتها ،إعمار النفوس ،وتنوير العقول ،في بناء
المواطن الصالح».
واعتبر أنطوان المسن ال��ذي ألقى كلمة رئيس مجلس
إدارة «بنك االعتماد المصرفي» طارق خليفة ،أنّ «التردّي
االقتصادي يؤثر سلبا ً على قدرة البنوك في تمويل القطاع
الخاص .ومع ذلك ،تبدو رؤية المصارف إيجابية للمستقبل،
على رغم الوضع األمني الداخلي الذي يشكل تحسنه الركيزة
األساس لدعم االستثمارات الخاصة ونجاحها».

واعتبر مدير عام التعليم المهني والتقني أحمد دياب أنّ
«وطنا ً يكرم قادته وهم أحياء ال ب ّد أنه ينتصر على األزمات،
وال ب ّد أن يسير في ركب االخالق والحضارة».
وتط ّرق دياب إلى أهمية التعليم المهني والتقني ودوره في
ازدهار لبنان وتطوره.
ختاماً ،ألقى محمد ابراهيم كلمة الوزير جريج وقال« :إنّ
لإلعالم دورا ً من أخطر االدوار وأهمها أثرا ً في حياة الدول،
قديما ً وحديثاً ،وهو في آن معاً ،ذو حدين ،إما إعالم البناء
وإما إعالم الهدم ،وألننا مجتمع يحدوه األمل للسير في ركب
الحضارة االنسانية ،فنحن مع الصنف االول ،اإلعالم الذي
يبني المجتمعات ،ويعمل على صقل ثقافة بني جلدته،
والمساهمة في بناء المعرفة لدى االجيال».
وأ ّكد أنّ «إذاعة لبنان ال تتوخى سوى الموضوعية منذ
نشأتها ،أي منذ حوالى خمسة وسبعين سنة« .إنها إذاعة
كل لبنان بكل تالوينه وتن ّوع ثقافتهم التي أغنت هذا المجتمع
وميزته عن غيره .إذاعة لبنان تشبه كل واحد م ّنا ألنها تض ّم
بين جنباتها كل أطيافنا وتن ّوعنا ،لذا هي بحق لبنان صغير،
وإذا لم تكن كذلك ،ما كانت إذاعة لبنان ،ولبنان لو لم يكن
بهذه االلوان الغنية والجميلة ال يكون لبنان الذي أحببناه
ونحبه وسنبقى نحبه .وألننا نحبكم وأنتم صورة للمجتمع
البلدي ،يعمل كل منكم في سبيل ازده��ار قريته وبلدته
ومدينته ،لذلك نحن نش ّرع لكم أبواب إذاعة لبنان لنشر ما
ترونه مفيدا ً لعملكم ،بل أدعوكم إلنشاء لجنة إعالمية في كل
بلدية ،للتواصل معنا ،ونضم جهودنا إلى بعضها للنهوض
بقرانا وبالتالي مجتمعنا نحو االفضل ،فالعمل البلدي
واإلع�لام متالزمان ،لذلك يمر بخاطري اآلن تلك الجهود
الجبارة وعلى مدى مئات الحلقات التي نفذتها اإلعالمية
الزميلة أندريه طربيه على مدى سنوات طوال تحت عنوان
«بلدياتنا» ،وكانت من أنجح األعمال اإلعالمية التي تتعاطى
العمل البلدي ،وقد مرت بكل قرى لبنان ومدنه من أقصى
الناقورة إلى أقصى شمال لبنان ومن شرقه حتى غربه على
شواطئ البحر».
وختم« :إننا في إذاعة لبنان و ِباسم الوزير رمزي جريح
ومدير عام الوزارة د.حسان فلحة ،نؤكد لكم أن إذاعة لبنان
وبتوجيهاتهما كانت وستبقى منبركم وصوتكم ،وأنا أكيد أنّ
صوتكم عال ،وسيبقى عالياً».
بعد ذلكُ ،و ّزعت الدروع التقديرية لكل من الوزير جريج
والدكتور فلحة ولدياب ،كما ُك� ِّرم حوالى أربعين شخصا ً
ومؤسسة تعنى بالشؤون العقارية واإلعمارية.

ّ
«رعاية �ش�ؤون كبارنا» تحتفل بعيد ّ
والجدة
الجد
أق��ام��ت «جمعية رع��اي��ة ش��ؤون
كبارنا» ،في مركز إميل لحود للثقافة
والمؤتمرات ـ ضبية ،للسنة التاسعة
على التوالي ،احتفاال ً تكريميا ً لألجداد
وال���ج���دّات ب��رع��اي��ة عقيلة رئيس
الحكومة تمام سالم لمى وبحضورها،
وأحيته عزفا ً األوركسترا الكالسيكية
لقوى األمن الداخلي بقيادة المقدّم
زي����اد م����راد ون��خ��ب��ة م��ن المغنين
اللبنانيين وت�ل�ام���ذة ال���م���دارس،
وح��ض��ره النائب السابق أن��ط��وان
حداد ،ممثلو الجمعيات والمؤسسات
والمراكز االجتماعية التي تعنى بكبار
السنّ في لبنان ،وحشد من األجداد
والجدّات والمعتنين بهم والمهتمين.
قالت رئيسة الجمعية هنريات
الحدادان« :االحتفال مناسبة نعبّر
فيها نحن وأح��ف��ادن��ا ع��ن تقديرنا
األجدّاد وافتخارنا بهم ،ولكي نشكرهم
على عطاءاتهم وتضحياتهم.
الجدّة والجد هما الصدر الدافئ
وال���ح���ن���ون وال���م���ح���ب ،ودوره���م���ا
كبير ف��ي م��س��اع��دة األ ّم واألب في
تربية األح��ف��اد وتنشئتهم وتنمية
شخصيتهم وت��زوي��ده��م بالمعرفة
والحكمة والخبرات الحياتية وتنمية
شعورهم باالنتماء إل��ى عائلتهم
وإلى محيطهم .تكريمنا الج ّد والجدّة
يهدف إلى تقوية الروابط األسرية
وتنشيط التواصل والتفاعل ما بين
األح��ف��اد واألج���داد ولتفعيل األدوار
والمسؤوليات المبنية على أسس
تربوية وقيم أخالقية صحيحة».
وأملت أن يصبح األحد األخير من
حزيران تاريخا ً راسخا ً في تقاليدنا

لالحتفال بعيد الج ّد والجدّة.
وأل���ق���ت س�ل�ام ك��ل��م��ة م���ن وح��ي
المناسبة قالت فيها« :عندما كنت
أتصفح اإلنترنت طالعتني رسالة
كتبتها س��ي��دة ط��اع��ن��ة ف��ي السن
إل��ى ابنتها ت��ق��ول فيها :ي��ا ابنتي
ي��وم تجدينني قد طعنت في السن
كوني طويلة البال معي ،وعندما
ستالحظين أنني أكرر السؤال نفسه
مرات عدّة ،ال تتأففي مني بل تذكري
كم مرة ك ّررت على مسامعك القصة
نفسها كل ليلة لكي تنامي ،وعندما
تالحظين أنني ال أملك القوة الكافية
لالستحمام ال تحرجيني بل تذكري
كيف كنت أالحقك من غرفة إلى أخرى
لكي تدخلي الح ّمام .وإذا رأيت أنني
جاهلة ف��ي م��وض��وع التكنولوجيا
فاعطني من وقتك لكي أتعلّم ،واذكري
كم كان بالي طويالً عندما كنت أسهر
على غذائك ولباسك وتربيتك وكل
تفاصيل حياتك اليومية ،وعندما
تالحظين بطء خطواتي ال تغضبي
بل امسكي بيدي كما كنت أمسك يدك
في خطواتك األول��ى ،وحين رافقتك
في اليوم االول من المدرسة .عندما
أصبح عجوزا ً ال تتكدّري مني بل ابقي
إلى جانبي وال تتركي يدي في األيام
القليلة المتبقية لي معك».
وأض��اف��ت« :ف��ي ال��واق��ع ،ال أملك
كالما ً أضيفه إلى هذا الكالم ،لكنني
أس��أل الله أن يقدّرنا أن نكون على
مقدار المسؤولية لكي نقف إلى جانب
كبارنا ومعهم ،ولئال نتخلّى عنهم،
كما وقفوا إل��ى جانبنا ول��م يتخلوا
ع ّنا عندما ك ّنا ال نعرف شيئا ً من هذه

الحياة».
وقالت« :كبارنا ،أي الج ّد والجدّة،
م��ن نحتفي بهم ال��ي��وم ،ه��م كنوز
واجبنا المحافظة عليها برموش
العين ،هم البركة والخير والخبرة
والمحبة والصدر الحنون واليد التي
تواصل العطاء على رغم الشرايين
النافرة.
في البالد التي تقدّر قيمة االنسان
يدعى الكبار في السن «،»Seniors
ف���ي ح��ي��ن ن��ح��ن ن��دع��وه��م ع��ج��زة
أصحح
ونودعهم دار العجزة ،أريد أن
ّ
ه��ذا الخطأ ،إذ ينبغي أال ندعوهم
ك��ذل��ك ،ألن ذل���ك يعني أن��ن��ا نحن
العجزة ،وإن ك ّنا عاجزين عن إعطاء
الكبير في السنّ الموقع الالئق به
والذي يستحق ،معيدين إليه الخير
الذي أسلفنا فهذا يعني اقترافنا خطأ
كبيرا ً بحقه».
وختمت« :الطاعنون ف��ي السن
ليسوا ع��ج��زة وإن ك��ان��ت صحتهم
ضعيفة ،وه��م يستحقون م ّنا ومن
المجتمع األهلي ك� ّل عناية وتقدير
وحب ،ألن كبارنا هم نحن
واحترام
ّ
غداً».
بعد ذلك ،قدّمت حداد درع الجمعية
إل��ى س�ل�ام ،ث��م ق���دّم ك��ل م��ن ك��ارول
عون وشادي عيدموني وأمير يزبك
مجموعة من األغاني اللبنانية بقيادة
مراد .واختتم االحتفال بتقديم سالم
دروع الجمعية التكريمية إلى كل من
مراد ،عون ،عيدموني ،يزبك ،جوليان
عزام ،غريس الريس ،غادة سمعان،
منال حبيقة وللصليب األحمر وممثل
«تيلي لوميير».

