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حردان يمنح �أو�سمة الثبات والواجب وال�صداقة لقوميين و�أ�صدقاء في �صوفر ت�شييع والدة اللواء ابراهيم في كوثرية ال�سياد

تقديم وسام الثبات للمناضل حسن فياض

متوسطا ً حردان وقانصو وبزّي وهاشم وقبيسي
اللواء ابراهيم
ّ

...ووسام الواجب للمناضل الشيخ أبو أنور سليم فياض

م��ن��ح رئ��ي��س ال��ح��زب ال��س��وري القومي
االجتماعي النائب أسعد ح���ردان أوسمة
الصداقة إلى ك ّل من :فريد شيا ،يوسف فياض
ووجيه فياض ،وق��ام وف��د من الحزب ض ّم
المندوب السياسي للجبل حسام العسراوي،
ناموس منفذية الغرب زهير الصايغ ،عضو
هيئة المنفذية عصام عبد الخالق ،مدير
مديرية صوفر فاروق فياض وعدد من أعضاء
هيئة المديرية بتسليم األوسمة للمك ّرمين في

منازلهم في بلدة صوفر.
وأش���اد ال��ع��س��راوي بالمك ّرمين م��ؤك��دا ً
أنهم أصحاب مواقف مش ّرفة نحو الحزب
والمجتمع بشكل ع��ام ،م��ش�دّدا ً على أهمية
األدوار الوطنية التي يضطلع بها ك� ّل ذي
حرص على مصلحة المجتمع والبالد.
كما زار الوفد المناضلَ ْين القوم َّي ْين نزيه
ف��ي��اض وال��ش��ي��خ أب��و أن���ور سليم فياض،
وقلّدهما وسامي الواجب اللذين منحهما

إياهما رئيس الحزب .وأكد ناموس منفذية
الغرب على أهمية دور الرفيقين ووفائهما
لمسيرة النضال القومي والتزامهما بالنهضة
القومية ومبادئها ونهجها ،وعمق التزامهما
وتضحياتهما على دروب النهضة ،من ّوها ً
برحلتهما النضالية الطولية ،ومحافظتهما
على مسيرتهما الحزبية.
ثم انتقل الوفد إل��ى منزل حسن فياض
حيت ُقلّد «وسام الثبات» وهو وسام يُمنح

بمرسوم من رئيس الحزب للقوميين الذين
مضى على انتمائهم إلى الحزب  50سنة وما
فوق.
ون�� ّوه الوفد بمسيرة المك ّرم النضالية
والحافلة بالعطاء وال��ب��ذل ،وثباته على
إيمانه الذي ّ
يدل على عمق االلتزام بالقضية
التي تساوي ال��وج��ود ،وه��و مثال للعطاء
والتضحية والمناقبية األخالقية في التعاطي
مع رفقائه ومتحده االجتماعي.

بارود يحا�ضر في م�ؤتمر عن الالمركزية من �أجل التنمية
عقد المركز اللبناني للدراسات
« »LCPSفي فندق «م��ون��رو» في
وس���ط ب��ي��روت ،م��ؤت��م��را ً بعنوان
«الالمركزية من أجل التنمية» بهدف
إل��ق��اء ال��ض��وء ع��ل��ى س��ب��ل توجيه
ال�لام��رك��زي��ة نحو خ��دم��ة التنمية
المحلية في لبنان ،بحضور عدد
ك��ب��ي��ر م��ن أص��ح��اب االخ��ت��ص��اص
وال��ت��ج��رب��ة ف���ي ال��ع��م��ل ال��ب��ل��دي
والتنموي واالداري.
وت��ح��دث م��دي��ر ال��م��رك��ز وعضو
ال��ل��ج��ن��ة ال��م��ك��ل��ف��ة وض���ع م��س��ودة
ق��ان��ون ال�لام��رك��زي��ة س��ام��ي عطا
ال��ل��ه ح���ول «ك��ي��ف يمكن م��ش��روع
قانون الالمركزية الجديد أن يخدم
ال��ت��ن��م��ي��ة؟» ،ف��ر ّك��ز ع��ل��ى ض���رورة
توضيح المفاهيم الخاطئة التي
يتوهّ مها الجمهور حيال الالمركزية،
م��ش �دّدا ً على أنّ المركز اللبناني
ل��ل��دراس��ات يعمل عبر إص��دارات��ه
المختلفة وكذلك مؤتمراته وحلقاته
النقاشية لتوضيح ه��ذه االف��ك��ار
للرأي العام.
وت��ل�اه رئ��ي��س ال��ل��ج��ن��ة ال��وزي��ر
السابق زي��اد ب��ارود فشدّد على ان
مسودة مشروع القانون ال تطالب
بإلغاء السلطة المركزية بل بوجود
سلطة المركزية منتخبة في لبنان
تساعدها .مشيدا ً بجهود المركز
اللبناني ل��ل��دراس��ات ال��ذي افتتح
ورش���ة ال�لام��رك��زي��ة م��ن��ذ منتصف
التسعينات وبمنحى إصالحي.
وأوضح انه ليس صحيحا ً الخلط
بين الالمركزية واالنماء المتوازن،
وح�� ّذر من أن الالمركزية يمكن أن
ت���ؤدي إل���ى ال��ع��ك��س إذا ل��م نتخذ
اج��راءات متكاملة كإنشاء صندوق
تنمية شامل .مؤكدا ً انه عند طرح
ال�لام��رك��زي��ة «ن��ح��ن ن��ت��ح��دث عن

التنمية البنوية التي توفر فرص
عمل».
ودعا إلى الحفاظ على البلديات
ف��ي ل��ب��ن��ان ،م��وض��ح�ا ً أنّ م��ش��روع
الالمركزية ال يسعى إلى الغائها بل
إل��ى تعزيزها النها الشكل الوحيد
ل��ل�لام��رك��زي��ة ف���ي ل��ب��ن��ان ح��ال��ي �اً،
مضيفا ً أنّ المشروع يقدّم حوافز
إل��ى البلديات واالقضية لتشجيع
االستثمار في مشاريع تنموية فيها.
الفتا ً إلى أنّ المشروع اعتمد القضاء
وحدة إدارية انسجاما ً مع نص اتفاق
الطائف ال��ذي ح �دّد القضاء وحدة
إدارية المركزية تتمتع بالشخصية
المعنوية.
ولفت إل��ى نسبة  84ف��ي المئة
من قرى لبنان ومدنه والتي يبلغ
ع��دده��ا االج��م��ال��ي  1108يعيش
في كل منها أقل من  5000نسمة،

وبالتالي بحثنا في تعزيز تمثيلها
في مجلس القضاء لتحسين مستوى
التنمية فيها .مشيرا ً إلى أنّ اللجنة
التي كلفت إع��داد مسودة القانون
وسلمته إل��ى ال��ح��ك��وم��ة اقترحت
إلغاء وظيفة القائمقام ال المنصب،
أما المحافظ فبقي صلة وصل بين
السلطتين المركزية والالمركزية
لكن صالحياته التنفيذية انتقلت
إلى مجلس القضاء المنتخب.
وش �دّد ب��ارود على إبقاء بيروت
م��وح��دة ن��ظ��را ً إل���ى خصوصيتها
ووض��ع��ه��ا ال��م��ع��ق��د ،م��ش��ي��را ً إل��ى
�ص ع��ل��ى إل��غ��اء
أنّ ال��م��ش��روع ي��ن� ّ
االزدواج��ي��ة ف��ي الصالحيات بين
المحافظ والمجلس البلدي.
وت����ح����دّث ع���ن إل���غ���اء ال��ك��وت��ا
الجندرية ف��ي الهيئة العامة مع
اعتماد المناصفة في مقابل تحديد

نسبة  30ف��ي ال��م��ئ��ة للنساء من
مجموع المقاعد التي يتألف منها
مجلس إدارة القضاء.
�س
وأك����د أنّ ال��م��ش��روع ل��م ي��م� ّ
ب���ص�ل�اح���ي���ات ال���ب���ل���دي���ات وأنّ
الصالحيات الواسعة التي أعطيت
إلى مجالس االقضية تتعلق بكل ما
له طابع المنفعة العامة.
م���ن ال��ن��اح��ي��ة ال��م��ال��ي��ة ،أش���ار
بارود إلى اقتراح إنشاء الصندوق
ال�لام��رك��زي ليح ّل محل الصندوق
البلدي المستقل على ان يم ّول بنقل
ال��واردات من السلطة من المركزية
إلى السلطة المحلية انسجاما ً مع
نقل الصالحيات من دون المساس
بواردات البلديات ،ومن دون فرض
ضرائب أو رسوم جديدة .آمالً في أن
ينتقل لبنان في االنفاق المحلي ،ما
يراوح بين  5و 7في المئة فقط إلى

نحو  20في المئة .مشيرا ً إل��ى أن
االنفاق المحلي في الدول المتقدمة
يصل إلى ما بين  27و 30في المئة.
وبعد استراحة قصيرة ،عقدت
جلسة عمل بعنوان «كيف يمكن
البلديات استخدام أطر التخطيط
المدني وأدوات��ه المتوافرة لخدمة
ال��ت��ن��م��ي��ة ال��م��ح��ل��ي��ة؟» ،وأدارت���ه���ا
األس��ت��اذة المشاركة ف��ي التنظيم
ال��م��دن��ي ف��ي ال��ج��ام��ع��ة األميركية
ف��ي ب��ي��روت ال��دك��ت��ورة منى ح��رب.
وش����ارك ف��ي الجلسة م��دي��ر قسم
التخطيط وال��ب��رم��ج��ة ف��ي مجلس
اإلن��م��اء واإلع��م��ار ابراهيم شحرور
ال��ذي ناقش اآلليات لتنفيذ الخطة
الشاملة لترتيب األراضي اللبنانية
على الصعيد المحلي ،والمدير العام
السابق للتنظيم المدني محمد فواز
الذي توقف عند موضوع كيف يمكن
التخطيط المدني وآلياته خدمة
التنمية المحلية؟ ،ورئيس اتحاد
بلديات جزين خليل حرفوش الذي
شرح الدروس المستقاة من الخطة
التنموية التحاد بلدية جزين.
وأدار مدير برامج في البنك الدولي
الدكتور ساطع أرن���اؤوط الجلسة
الثانية التي عقدت بعنوان« :كيف
يمكن البلديات معالجة الفجوة
االستثمارية المحلية؟».
أم���ا ال��م��دي��ر ال���ع���ام لمؤسسة
ال��ب��ح��وث واالس��ت��ش��ارات الدكتور
ك��م��ال ح��م��دان ف��ت��ح��دث ع��ن كيف
يحسن
يمكن االستثمار المحلي أن
ّ
الظروف االجتماعية واالقتصادية،
وتلته مشاركة االمين العام للمجلس
األعلى للخصخصة زياد حايك الذي
ح��اول االج��اب��ة ع��ن س���ؤال« :كيف
يمكن البلديات تمويل المشاريع
المحلية؟».

مصطفى الحمود
شيّعت بلدة كوثرية السياد الجنوبية وال��دة مدير
عام األمن العام اللواء عباس ابراهيم ،الحاجة شفيقة
مكي ،في مأتم رسمي وشعبي حاشد ،حضره ممثل
رئيس مجلس النواب نبيه بري عضو كتلة التحرير
والتنمية النائب هاني قبيسي ،ممثل رئيس مجلس
الوزراء تمام سالم محافظ الجنوب منصور ضو ،رئيس
الحزب السوري القومي االجتماعي النائب أسعد حردان
يرافقه وفد من الحزب السوري القومي االجتماعي ضم
رئيس المكتب السياسي المركزي في الحزب الوزير
السابق علي قانصو ،وزي��ر الداخلية نهاد المشنوق
والنواب :قاسم هاشم ،علي بزي ،ميشال موسى ،علي
عسيران ،عبد المجيد صالح ،ممثل قائد الجيش العماد
ج��ان قهوجي العميد ال��رك��ن فرنسوا شاهين ،نائب
رئيس مجلس النواب السابق إيلي الفرزلي ،الوزيران

السابقان فايز غصن وسليم جريصاتي ،مدير عام قوى
االمن الداخلي اللواء ابراهيم بصوص ،رئيس المجلس
االعلى للجمارك العميد نزار خليل ،مدير عام الجمارك
شفيق م��رع��ي ،مدير مخابرات الجيش ف��ي النبطية
العميد الركن محمد شعبان ،مدير المديرية االقليمية في
أمن الدولة في النبطية العميد سمير سنان ،مفتي صور
وجبل عامل الشيخ حسن عبد الله ،إمام مسجد القدس
الشيخ ماهر حمود ،مدير مكتب الرئيس نبيه بري في
المصيلح العميد محمد سرور ،قائد سرية درك النبطية
العقيد علي هزيمة وقيادات أمنية وعسكرية وقضائية
وفاعليات بلدية واختيارية وحشود شعبية من مختلف
المناطق.
وج��اب موكب التشييع ش��وارع البلدة وص��وال ً إلى
المدافن ،وأ ّم الصالة على الجثمان إمام البلدة السيد
حسن ابراهيم ،ثم ووري في الثرى .وتقبل اللواء ابراهيم
وأفراد العائلة التعازي.

�صاروخ يُط َلق من الخريبة
وي�سقط في وادي قي�س
ّ
العشي
رانيا
لليوم الخامس على التوالي ،يستمر مسلسل إطالق
ص��واري��خ الكاتيوشا مجهولة المصدر ،م��ن األراض��ي
اللبنانية باتجاه فلسطين المحتلة.
فقد أطلق مجهولون ،عند الواحدة من ليل الثالثاء ـ
األربعاء ،من مزرعة الخريبة في خ��راج راشيا الفخار ـ
قضاء حاصبيا ،صاروخا ً باتجاه األراضي الفلسطينية
ّ
يتخط الحدود
المحتلة ،غير أنّ الصاروخ ض ّل طريقه ولم
وسقط في محلة وادي قيس جنوب شرق بلد َت ْي إبل السقي
والخيام ،وانفجر في أرض بور صخرية.
وعلى الفور ،قام الجيش اللبناني بإشراف قائد اللواء
التاسع العميد الركن أحمد ب��دران ،بالتعاون مع قوات
«اليونيفيل» بحملة تمشيط واسعة في محيط الخريبة
وف��ي حقول الزيتون في محاولة لتحديد مكان إطالق
الصاروخ والمنصة ومطلقه ،لكن البحث استمر طويالً

ومن دون جدوى ،وسط تحليق مكثف لطائرات االستطالع
«اإلسرائيلية» في سماء المنطقة.
وكان الجيش اللبناني قد عثر في وادي قيس على بقايا
الصاروخ المنفجر وشظاياه ،والذي تبين انه من نوع غراد
« 122ميلليمتراً».
إلى ذلك ،نشر الجيش اللبناني عشرات الحواجز الثابتة
والمتنقلة على كافة محاور العرقوب وفي مناطق :الماري
وعين عرب والخيام ،ويعمل عناصر هذه الحواجز على
تفتيش السيارات والتدقيق بهويات ركابها.
وكانت المنطقة قد شهدت خالل الليل الفائت توترا ً
ملحوظاً ،حلّق فيها الطيران الحربي «اإلسرائيلي» حتى
ساعات الفجر فوق م��زارع شبعا ومرتفعات الجوالن
المحتلين ،بالتزامن مع إطالق قوات االحتالل بين الحين
واآلخر قنابل مضيئة في سماء المنطقة ،خصوصا ً في
محيط مواقعها األمامية في ت�لال سدانة ورويسات
العلم.

كنائ�س زغرتا ...جذورها �ضاربة في التاريخ
تحقيق :رانيا دويهي
زغرتا « ،»ZIGORTAكلمة من العهد األم��وري (200
المحصن» ،وتعتبر وبلدة
سنة قبل الميالد) ،معناها «المكان
ّ
إهدن مدينة واحدة .تط ّورت فانتقلت من كونها بلدة متواضعة
تعج فيها الحركة وتضيق بمئات المحال التجارية
إلى مدينة
ّ
الضخمة في المجال العمراني .أعطت عددا ً من الرجاالت في
السياسة والدين واالبداع الفكري من مؤرخين وأدباء وشعراء
وفنانين وإعالميين.
تمتاز زغرتا بكنائسها المتعددة وأماكنها الدينية االثرية،
وقد بنى االهدنيون سنة  1517عند تملكهم زغرتا ،من حجارة
قلعة زغرتا القديمة ،كنيسة السيدة العذراء القائمة على رابية
صخرية يحيط بها نهرَيْ رشعين وجوعيت.
كنيسة سيدة زغرتا االثرية تشير إلى نضال األجداد وثباتهم
وصمودهم وتشبثهم في هذه األرض ،ألنها أساس اإليمان
الديني والوطني العميق على مر تاريخ المسيحيين الموارنة
الطويل .فكان اإلهدنيون القدامى يكرمونها ويستميتون في
الدفاع عن مقامها المقدس« .وقد حمتهم السيدة العذراء على
مر العصور من الصعوبات واالضطهادات وغلّبتهم على جميع
الغزاة» ،فكانت لها مكانة خاصة عند االهدنيين والزغرتاويين
على السواء.
تعتبر من أغنى كنائس لبنان كتبا ً دينية ومخطوطات
تاريخية وأواني الكنيسة الفنية ،وفي مدافنها ووري أساقفة
وكهنة وشخصيات وطنية .ر ّممت عدة مرات ونقشت جدرانها،
فاستعادت شكلها القديم حتى أصبحت تحفة في فن البناء

كنيسة السيّدة

الكنسي في لبنان ومركزا ً أثرياً .أقيم في ساحتها بناء لتقديم
الخدمات الدينية ألبناء زغرتا.
سيدة زغرتا شفيعة المدينة ،ال يخلو بيت من بيوت أبناء
زغرتا مقيمين ومنتشرين من صورة لها .في عيد السيدة (15
آب) ،درج أبناء المدينة على عادات وتقاليد ومنها المشي حفاة
طول المسافة التي تفصل بين إهدن وزغرتا وتقدر بحوالى 25
كيلومترا ً وذلك بهدف زيارة الكنيسة للصالة والتض ّرع.
قديمة العهد وصغيرة الحجم ،إنها كنيسة القديسة بربارة
التي تقع إلى جانب طريق زغرتا ـ أصنون ،بنيت في القرن
الثامن عشر ورممت سنة .1996
أما كنيسة القديسة م��ورا ،فتقع قرب دير مار سركيس،
ش ّيدت في بداية القرن السادس عشر ،لم يكن يمضي على
بنائها سنين حتى انهارت ولكن أعيد بناؤها.
وتقع كنيسة سيدة الحارة إلى جانب كاتدرائية مار يوحنا،
صغيرة الحجم بنيت سنة  1899ولم تعد تقام فيها االحتفاالت
الدينية بعد أن بنيت إلى جانبها الكاتدرائية.
كاتدرائية مار يوحنا المعمدان بوشر تشييدها سنة 1950
على نفقة المغترب اللبناني االهدني رجل الخير المرحوم
الشيخ قبالن المكاري ،استمر بناؤها حتى عام  .1957تعتبر
هذه الكاتدرائية من فن البناء الكنائسي الحديث ،بنيت من
حجر السماق الجميل في الطابق االرضي بناء يقدم عدد من
الخدمات الدينية واالجتماعية ،وإلى جانب الكاتدرائية مركز
المطرانية وبيت لكهنة الرعية في الشتاء.
ع��ام  1955طلب م��ن الفنان العالمي االه��دن��ي صليبا
الدويهي ،تصميم رس��وم ول��وح��ات دينية تزيد من جمال

الكاتدرائية ،فكانت هذه الرسومات التي أصبحت جدرانيات
الكنيسة من التحف الفنية الرائعة.
تخليدا ً لذكرى الشيخ قبالن المكاري صاحب االي��ادي
البيضاء على المشاريع الوطنية وتقديرا ً ألعماله الوطنية،
رفع له الزغرتاويون تمثاال ً في باحة الكاتدرائية عربون شكر.
عام ُ ،1998وضع حجر االساس لكاتدرائية مار مارون،
وبدأ العمل في بنائها عام  1999على نفقة المغترب االهدني
ميشال ف��ؤاد الصايغ ،فأضافت هذه الكنيسة على كنائس
وأديرة وكاتدرائيات زغرتا جمالها الرائع بفن البناء الحديث.
كاتدرائية مار يوسف االول��ى قديمة يعود تاريخها لعام
 ،1947شيدت إلى جانبها كاتدرائية كبيرة سنة  1989بشكل
هندسي حديث رائع.
أما كنيسة مار سركيس وباخوس ،فتقع هذه الكنيسة على
ضفة نهر رشعين على هضبة صخرية تشرف على زغرتا ،في
الشتاء يقيم الكثير من الرهبان في دير مار سركيس االنطونيون
الذي يعود تاريخه مع الكنيسة إلى العام .1854
زغرتا الغنية بتراثها الماروني وبرجاالتها الدينية من
بطاركة وعلماء وطوباويين على طريق القداسة وأساقفة
وكهنة كان لهم شأن كبير على صعيد الدين الوطن ،يقف
أهاليها كل يوم على خطى اآلباء واألجداد أمام صورة سيدة
زغرتا المقدسة وقلبهم ينبض بحبها دوما ً وغيرة على إكرامها
وتمجيدها ،قائلين« :أنت ملجانا وعليك رجانا».

خالل ترميم كاتدرائية مار يوحنا المعمدان

بالتعاون مع الوكالة الوطنية لإلعالم

حاجز للجيش اللبناني

عملية جراحية بالتبريد في م�ست�شفى رياق
وسام درويش
ش��ه��د مستشفى ري���اق ،عملية
ج��راح��ي��ة ت��ع � ّد األول����ى م��ن خ�لال
استعمال جراحة التبريد في العالم.
أج��رى العملية الدكتور وحيد ترو
االختصاصي ف��ي ج��راح��ة الوجه
والفم والف ّكين ،وذلك بحضور رئيس
الجمعية العالمية للجراحة بالتبريد
البروفسور اإليطالي فرانكو أولياني
والطاقم الطبي الدولي المرافق له
والفريق الطبي في مستشفى رياق.
وأعلن ت��رو في مؤتمر صحافي
ن��ت��ي��ج��ة ال��ع��م��ل��ي��ة ال��ج��راح��ي��ة
ال��ت��ي أج��ري��ت للمريضة جمانة
ال����م����ق����داد ش����ح����ادة ال��م��ص��اب��ة
ب����س����رط����ان ال�����ف�����ك ال���س���ف���ل���ي

المتحدّثون في المؤتمر الصحافي

«،»Hemimandibulectomy
والتي قصدت عدة بلدان في العالم
م��ن دون ج���دوى ،إل��ى أن توجهت
إل��ى مستشفى ري��اق بعد االتصال
بالدكتور ترو الذي أقنعها بضرورة
إج��راء العملية ،مؤكدا ً عدم حدوث
أي أضرار تشويهية.
وق���ال ال��دك��ت��ور ت��رو إنّ العالج
بالتبريد عملية أول��ى م��ن نوعها
في العالم ،كما أك��د المدير الطبي
في مستشفى رياق الدكتور حسن
عبد الله أن مستشفى ري��اق يعمل
على العالج بالتبريد منذ حوالى
 3س��ن��وات ،إض��اف��ة إل���ى ال��ع�لاج
الكيماوي والشعاعي ،ولكن جراحة
الفك السفلي هي االول��ى من نوعها
م��ق��ارن��ة م��ع عملية االس��ت��ئ��ص��ال

ال��س��اب��ق��ة ال��ت��ي ك��ان��ت تستغرق
أكثر م��ن  9س��اع��ات ،وه��ي مؤلمة
ومشوِّهة وغير مضمونة النتائج،
بينما بالتبريد تستغرق العملية 45
دقيقة مع نتائج مضمونة.
البروفسور أولياني قال« :أزور
لبنان للمرة الثانية ،وإني مندهش
بما يمتاز ب��ه على صعيد الطب
الحديث والمتطور ،إذ يجاري في
ذلك دوال ً عدّة حول العالم ،ما يجعله
مقصدا ً لعد ٍد كبير من المرضى حول
العالم.
رئيس مجلس إدارة المستشفى
محمد عبد الله طلب من الجهات
المعنية أن تتكفل بالعالج بسبب
كلفته الباهظة على المريض وذويه،
لمساعدتهم قدر االمكان.

