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حمليات

يكرم �شخ�صيات وم� ّؤ�س�سات في �صدد بمنحهم �أو�سمة ال�صداقة و�شهادات تنويه
«القومي» ّ

�سمعان :باقون هنا لنواجه مع ًا ّ
كل �إرهاب واحتالل ّ
يتهددان بالدنا

عدد من األوسمة وشهادات التقدير

األشبال والطلبة يستقبلون المدع ّوين
ك ّرمت مديرية صدد التابعة لمنفذية حمص في الحزب
السوري القومي االجتماعي عددا ً من الشخصيات والهيئات
الرسمية والشعبية في المدينة ،بمنحهم أوسمة الصداقة
وشهادات تقدير وتنويه ،وذلك خالل احتفال أقيم بالمناسبة،
حضره نائب رئيس المكتب السياسي في الحزب العميد
بشار يازجي ،منفذ عام حمص العميد نهاد سمعان وأعضاء
هيئة المنفذية ،وعدد من أعضاء المجلس القومي ومسؤولي
الوحدات الحزبية في نطاق المنفذية .كما حضر عدد كبير من
الشخصيات والفاعليات وحشد من القوميين والمواطنين.

كلمة المنفذ العام

توجه في مستهلّها إلى الحاضرين قائالً:
وألقى سمعان كلمة ّ
يا أهلي وأخوتي في صدد الغالية .لقد ارتوت تربة هذه األرض

بدماء أغلى الناس على قلوبنا ،دماء شهدائنا الذين لبّوا النداء
وهبّوا لتحرير صدد وطرد اإلرهابيّين منها ،ثم لتثبيت األمن
فيها.
وأثنى سمعان على موقف أهالي صدد األبطال ووفائهم
وأصالتهم ،وقال :لقد أصبحت صدد بك ّل أطياف أهلها معقالً
نعت ّز به للحزب السوري القومي االجتماعي .وكما استوطن
الحزب قلوب أهالي صدد وسكن فيها ،كذلك دخلت صدد في
قلب الحزب وفضائه وتاريخه وتراثه.
وقطع سمعان وعدا ً ألهل صدد رفقاء وأصدقاء ومواطنين،
بأننا باقون معكم هنا على طرف الصحراء لنواجه ولنبقى
معاً ،لص ّد ك ّل خطر وللقضاء على ك ّل إرهاب واحتالل يتهدّدان
بالدنا.
وأردف :جئنا اليوم لنسلّم بعض األصدقاء أوسمة الصداقة

«�أن�صار الوطن» تزور كارين لحود:
لت�أمين الدعم المعنوي للجي�ش
زار وف��د من جمعية «أن��ص��ار ال��وط��ن» برئاسة نائب
رئيس الجمعية نادر حنيني ،كارين إميل لحود في دارتها
في الرابية .وجرى عرض سبل تطوير العالقات واألهداف
من أجل تحقيق االلتفاف الوطني والشعبي حول الجيش
وتأمين االحتضان الشعبي له.
وبعدما أطلعها الوفد على نشاطات الجمعية وأهدافها.
رحبت لحود بأفكار الجمعية وبك ّل ما يؤ ّمن دعما ً معنويا ً
ّ
للمؤسسة العسكرية والتفافا ً حولها ،لما فيه مصلحة
الوطن والمواطن.

بري
دروي�ش يزور مج ّمع نبيه ّ
لت�أهيل المع ّوقين في ال�صرفند

ب ّري تستقبل درويش
المؤسسات شهادات التقدير والتنويه ،ونؤكد لكم
وبعض
ّ
بما عُ رف ع ّنا وعن مناقبيتنا ،أننا أوفياء أبدا ً ألصدقائنا ،وال
نترك أبدا ً يد صديق طالما استم ّرت ممدودة إلينا ،فأهالً بكم
أصدقاء نعت ّز بصداقتكم لحزبنا ،ونثق بأنكم ستحافظون
عليها وتتمسكون بها ،كما نتمسك بها نحن ونحافظ عليها
ونحفظها.
وبعد أن تال سمعان رسالة التنويه والشكر الموجهة من
مجلس العمد في ال��ح��زب ،إل��ى رئيس مجلس بلدية صدد
وأعضائه ،وسلّمها إلى نائب رئيس المجلس البلدي ناصيف
الشيخ ،سلّم «وسام الصداقة» إلى مطانس عبد اللطيف ،ثم
سلّم العميد يازجي وساما ً مماثالً إلى مطانس عزيز فتالة،
بينما تو ّلى رئيس بلدية ص��دد سليمان خليل تسليم درع
الصداقة إلى ممثل تج ّمع «بصمة صدد».

ور�شة عمل عن المجتمع المدني
والتوتر الطائفي

وج�����رى ع����رض ل��ل��ن��ش��اط ال�����ذي ت��ق��ي��م��ه ش��رك��ة
« »Thresholdبإشراف كارين لحود تحت اسم سباق
الحواجز « ،»Race Hannibalال��ذي سيجري في 7
أيلول المقبل في منطقة الزعرور.
ولفتت لحود خالل اللقاء إلى أنّ السباق كناية عن جري
لمسافة سبعة كيلومترات في منطقة الزعرور المتنية،
ويتخلله حواجز شبيهة بتلك التي يتد ّرب عليها المقاتل
في فوج المغاوير ،كالزحف في الوحل وتسلق الجبال
وغيرهما من المغامرات.

(محمد أبو سالم)

مصطفى الحمود
يوم وطني روحي م ّثل كل األطياف الروحية اللبنانية،
تجلّى خالل المأدبة التكريمية التي أقامتها عقيلة رئيس
مجلس النواب اللبناني رئيسة الجمعية اللبنانية لرعاية
المع ّوقين رندة عاصي ب ّري على شرف مطران زحلة للروم
الكاثوليك المطران عصام درويش ،في دارتها في المصيلح،
والتي حضرها المطارنة :نبيل شكر الله الحاج ،الياس نصار،
الياس الكفوري ،ومفتي صيدا وقضائها سليم سوسان ،مفتي
صور ومنطقتها مدرار الحبال ،مفتي صيدا الجعفري الشيخ
محمد عسيران ،المفتي الشيخ حسين بندر ،شيخ خلوات
حاصبيا فندي شجاع ،األب توفيق حوراني ممثالً المطران
الياس حداد ،و إمام مسجد القدس الشيخ ماهر حمود .كما
حضر النواب :هاني قبيسي ،علي ب ّزي و ميشال موسى،
والمسؤول الثقافي في حركة أمل ـ إقليم الجنوب السيد ربيع
ناصر ،والشيخ محمود قاطباي ،ومحافظا النبطية والجنوب
القاضي محمود المولى ومنصور ضو ،مدير مكتب رئيس
مجلس النواب في المصيلح العميد المتقاعد محمد سرور،
وفاعاليات بلدية ووفد من قيادة حركة أمل .
رحبت فيها بالمطران درويش و قالت:
وألقت ب ّري كلمة ّ
«في رح��اب ذك��رى تغييب اإلم��ام موسى الصدر ورفيقيه،
الذي هو سيد الفكر وسيد االعتدال وسيد الوطن ،نستحضر
قيمه وثوابته التي تربينا عليها من خالل العمل على تنمية
المؤسسات التي تبني اإلنسان
اإلنسان ،وسنستمر في بناء
ّ
الواعي المثقف المؤمن بقيم المحبة والتعايش».
وأضافت« :اللقاء اليوم مبارك ،أردن��اه أن يكون جامعا ً

وممثالً هذه النخبة المؤمنة التي استطاعت أن تستم ّر على
رغم كل التعقيدات والتحدّيات بأن تحفظ لبنان كوطن رسالة
ووطن الضرورة الحضارية لكل العالم .
المطران عصام درويش ،إنّ ما بين زحلة والبقاع والجنوب
إنساني دائم ،وما هذا اللقاء إال تجسيد حقيقي لالنتماء
عناق
ّ
اللبناني الوطني األصيل».
ونقلت ب ّري تحية الرئيس نبيه بري إلى الحضور ،كما
المؤسسات الرعائية والتربوية والثقافية في
تط ّرقت إلى دور
ّ
تعزيز ثقافة الوحدة والحوار والتالقي وترسيخها.
وألقى المطران درويش كلمة جاء فيها« :إنّ هذا لقاء أخويّ ،
نجتمع فيه في بيت لبنان ،إنه لشرف كبير أن نلتقي السيدة
ب � ّري ون��زور ع��ددا ً من الصروح التي تشرف عليها ،وهي
مؤسسات ترعى ذوي االحتياجات الخاصة .شكرا ً للسيدة
ّ
ب ّري على محبتها لإلنسان ،كما زرنا أيضا ً جامعة فينيسيا
التي أعادتنا بالذاكرة إلى تاريخنا العريق التاريخ العربي» .
وأضاف« :إنّ خطاب الرئيس نبيه بري باألمس عبّر عن
وجعنا وعن طموحنا وعن أملنا في الوقت نفسه ،وجاء
تعبيرا ً عن فكر اإلم��ام الصدر الذي نحتاجه اليوم لتعزيز
مسيرة العيش المشترك».
وسبقت المأدبة زي��ارة للمطران دروي��ش لمج ّمع نبيه
ب ّري لتأهيل المع ّوقين في الصرفند ،حيث كان في استقباله
وفد ض ّم رندة ب ّري وأعضاء الهيئة اإلدارية والجسم الطبي،
وكانت جولة في أرجاء المج ّمع .
ث��م ك��ان للمطران دروي���ش محطة ثانية ف��ي «جامعة
فينيسيا» في الصرفند حيث تفقد وب ّري أقسامها وسير العمل
فيها.

ّ
ويد�شن المركز ال�صيفي لمطرانية زحلة
...
عيتنيت ـ أحمد موسى
ّ
نظم «منتدى استشراف الشرق األوسط ـ  »MEPFورشة عمل بعنوان« :دور
المجتمع المدني في خفض منسوب التوتر الطائفي» ،وذلك في فندق «كراون
بالزا» الحمرا ،بحضور ممثلين عن  25جمعية محلية ودولية.
افتتح الجلسة مدير المنتدى الدكتور خلدون الشريف الذي تحدّث عن دقة
المرحلة التي يم ّر فيها الوطن والمنطقة ،مشيرا ً إلى أنّ اللقاء عبارة عن خطوة
لمحاولة إيجاد مساحة حوار بين كل المك ّونات والفئات الناشطة على مساحة
الوطن وتوحيد الجهود في ما بينها من أجل التوصل إلى ورقة عمل تساهم في
نبذ بذور التطرف وتردّداته بالتعاون بين كل القوى الفاعلة في الوطن.
ثم كانت كلمة ضيفة الشرف الدكتورة سنتيا سميث ،من الجامعة األميركية
في بيروت ،التي تناولت عنوان «مبادرة ُحسن الجوار» التي أعدتها الجامعة
االميركية ،ضمن سياسة تشبيك المجتمعات المحيطة بمنطقة رأس بيروت.
وقدم الوزير السابق نقوال نحاس مداخلة أشار فيها إلى ضرورة توحيد
الجهود وأخذ اإليجابيات من كل مواطن واإلضاءة عليها .فيما أشرفت على إدارة
الجلسات الدكتورة لينا كريدية.
يشار إلى أن هذه الورشة هي الحلقة األول��ى من سلسلة الحلقات التي
ّ
سينظمها «منتدى استشراف الشرق األوس���ط» والتي ستض ّم مشاركين
متخصصين من مختلف المجاالت القانونية والسياسية والفكرية
ومشاركات
ّ
اإلعالمية وغيرها.

كارين لحود خالل لقائها وفد الجمعية
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احتفلت أبرشية ال��ف��رزل وزحلة
والبقاع ل��ل��روم الملكيين الكاثوليك
يوم اإلثنين الماضي ،بتدشين المركز
الصيفي للمطرانية في بلدة عيتنيت
ـ ال��ب��ق��اع ال��غ��رب��ي ،خ�لال حفل أقيم
في باحة المطرانية ،بحضور راعي
األب��رش��ي��ة ال��م��ط��ران ع��ص��ام يوحنا
دروي��ش ،نائب رئيس مجلس النواب
سابقا ً إيلي الفرزلي ،الوزير السابق
سليمان طرابلسي ،النائب السابق
فيصل الداود ،رئيس جهاز أمن الدولة
في البقاع العميد فادي حداد ،إمام بلدة
مشغرة الشيخ عباس ذيبة ،القاضي
نقوال منصور ،قنصل البرازيل الفخري
ف��ي لبنان س��ه��ام ال��ح��ارات��ي ،رئيس
بلدية عيتنيت أسعد نجم ،رؤوس��اء
بلديات القرى المجاورة والمختارين،
األندية والجمعيات ،الكهنة والراهبات

وجمهور من أبناء قرى البقاع الغربي
ومدعوين.
رح����ب فيها
وأل���ق���ى ن��ج��م ك��ل��م��ة ّ
بالحضور .ثم ألقى درويش كلمة شرح
فيها أهمية وجود مركز للمطرانية في
البقاع الغربي ف��ق��ال« :منذ توليتي
مطرانية الفرزل وزحلة والبقاع كانت
فكرة بناء مقر للمطرانية في البقاع
الغربي تراودني ،فوجدت هذه القطعة
من األرض وفيها كتلة من اإلسمنت
ال حياة وال روح فيها .وقد راقني هذا
الموقع الطبيعي المشرف على بحيرة
القرعون وعلى سهل البقاع الجميل،
وهو ملتقى لجميع الطوائف واألديان.
راقت الفكرة لبعض األصدقاء ومنهم
غسان خوري وشجعوني على البناء.
لهؤالء شكري وامتناني».
وت��اب��ع« :أردن���ا بهذا المشروع أن
نؤكد إيماننا بالعيش الواحد ،على رغم
موجة اإلرهاب التي تجتاح بعض بلدان

العالم العربي .وأردنا أن يكون التدشين
اليوم لنؤكد بأن وطننا الجميل هو أنتم،
هو كل مكونات مجتمعنا ،مسيحيين
ومسلمين ودروزاً.
وق��ال دروي���ش« :م��ا يحصل اليوم
على حدودنا وفي سورية والعراق من
قتل وإره��اب ودم��ار من قبل جماعات
تكفيرية ،يش ّكل اع��ت��داء ليس على
المسيحية فحسب وال على األقليات،
بل أيضا ً على اإلسالم وسماحته ،وهو
تسخير للدين وللعزة اإللهية من أجل
مصالح دنيوية وشخصية.
ل��ذل��ك ن���رى أنّ أص��ح��اب الغبطة
بطاركة الكنائس الشرقية على حق
عندما قالوا في بيانهم وبعد زيارتهم
التاريخية للعراق :لكي تتمكن دول
الشرق األوس��ط من أن تنعم بسالم
عادل وشامل ودائم .ينبغي عليها ،أن
تعمل على فصل الدين عن الدولة وقيام
الدولة المدنية».

متفرقة
�أخبار
ّ
مسرح اسطنبولي
و«بائع الفاكهة» في مدريد

يستمر الممثل والمخرج قاسم اسطنبولي في
تقديم عروضه المسرحية المميزة في العاصمة
اإلسبانية مدريد ،كما يستم ّر في حصد النجاحات،
كون أعماله تحاكي البطولة في غزة وفلسطين،
وأوجاع الشعب العربي.
وجديد اسطنبولي ،تقديمه مسرحية «بائع
الفاكهة» ،في ساحة «دي التينا» في مدريد ،وهي
مونودراما تحاكي الواقع المعيشي والحياتي
للمواطن العربي.

تماثيل بطاركة
على صخور الحديقة في قنوبين

رفع النحات رودي رحمة تمثا َل ْي البطريركين
طوبيا الخازن ( 1756ـ  )1766ويوسف راجي
الخازن ( 1845ـ  )1854تقدمة النائب الدكتور
فريد الياس الخازن ،ورفع النحات نصري طوق

تمثال البطريرك يوحنا الحاج ( 1890ـ )1898
تقدمة المحامي ميشال ال��ح��اج ،على صخور
دهرية من صخور حديقة البطاركة المتصلة
بوادي قنوبين ،تمهيدا ً الحتفال السنوية الحادية
عشرة لحديقة البطاركة ال��ذي يقام الخميس
المقبل برعاية البطريرك الكاردينال بشارة
بطرس الراعي وحضوره ،وبحضور شخصيات
روحية ووفود شعبية.
ودع��ت «راب��ط��ة قنوبين للرسالة وال��ت��راث»
التي ّ
تنظم االحتفال كهنة ووجهاء وأبناء رعايا
بقعاتة كنعان وعجلتون ودلبتا رعايا البطاركة
الثالثة وعائلتي الخازن والحاج إلى المشاركة
في االحتفال إلى جانب البطريرك الراعي الذي
سيزيح الستارة عن التماثيل.
يشار إلى أن تماثيل البطاركة التي صارت
منجزة ف��ي الحديقة ه��ي  18ت��م��ث��االً ،ويبقى
ستة بطاركة معروفة صورهم هم بالتسلسل
التاريخي :يعقوب وسمعان عواد من حصرون،
فيلبس الجميل من بكفيا ،يوسف التيان من

من التماثيل التي رفعت في حديقة البطاركة ـ قنّوبين
ب��ي��روت ،يوحنا الحلو م��ن غوسطا ،وبولس
المعوشي من جزين .وتتابع الرابطة اهتمامها مع
رعايا وعائالت البطاركة إلنجاز تماثيلهم تباعاً.

كرمس لـ«شباب بيت مالت»
في عكار

أق��ام��ت لجنة «ش��ب��اب بيت م�ل�ات» ـ عكار
بالتعاون مع البلدية كرمس ،استمر ثالثة أيام في
باحة كنيسة مار سمعان في البلدة .وأوضحت
عضو البلدية أنطوانيت سركيس أنّ هذا الكرمس
جزء من نشاطات اللجنة الترفيهية إلى جانب
نشاطاتها الرياضية والثقافية.
وتميّز الكرمس بألعاب نفخ مائية للمرة األولى
في المنطقة ،إضافة إلى نشاط كشفي لكشافة
لبنان ـ فرع يوحنا بولس الثاني في بيت مالت.
كما جرى سحب تومبوال على مستوى منطقة
الجومة .وفي نهاية النشاط أقيم عشاء قروي
تخللته أجواء فولكلورية.

اختتام دورة
اإلسعافات األولية في طرابلس

قاسم اسطنبولي يبيع الفاكهة في مدريد!

اختتمت دورة في االسعافات األولية ومكافحة
الحرائق المنزلية والحرجية وقواعد اإلخ�لاء
في الحروب وال��ك��وارث ،التي أقيمت بالتعاون
بين وزارة الشؤون االجتماعية  -مركز التدريب
اإلجتماعي ومديرية الدفاع المدني ،بمشاركة
أرب��ع��ي��ن م��ت��درب �ا ً وم��ت��درب��ة م��ن أف���راد الهيئة

من نشاط «شبيبة كاريتاس» ـ زحلة
التعليمية ،وعلى مدى أربعة أي��ام ،في ثانوية
روضة الفيحاء ـ طرابلس.
وألقى مدير ع��ام الثانوية مصطفى مرعبي
كلمة أثنى فيها على جدّية المشاركين وعلى
المعلومات القيّمة التي أرفدت بها الدورة من قبل
المد ّرب وعلى روح التعاون التي سادت ،شاكرا ً
وزارة الشؤون االجتماعية ممثلة بالوزير رشيد
درباس والقيمين على الدورة ،إضافة إلى مديرية
الدفاع المدني ممثلة بالعميد ريمون خطار.
وتحدثت مديرة مركز التدريب االجتماعي
الدكتورة ريما قازان ،فأشارت إلى وجود رغبة
إلقامة هذه ال��دورة في مختلف مناطق الشمال
نظرا ً إلى أهميتها ،الفت ًة إلى أ ّنه من الطبيعي أن
يكون هناك تعاون بين مركز التدريب االجتماعي
وم��دي��ري��ة ال��دف��اع المدني والتعليم الخاص
لتحسين القدرات لبناء المجتمع المدني.
وع��رض ال��م��د ّرب المنتدب من قبل مديرية
الدفاع المدني علي موسى على مدى أيام الدورة
كيفية اتخاذ التدابير الالزمة لمكافحة الحرائق
والعمل وفق تقنيات اإلطفاء المستخدمة وكيفية
معالجة اإلصابات وتقديم اإلسعافات األولية،
وفرز اإلصابات ،متوقفا ً عند عملية اإلنقاذ المائي
في أح��واض السباحة وش��روط السالمة فيها،
وقواعد اإلخالء في الحروب والكوارث.
وقام عدد من المتدربين والمتدربات بعمليات
تطبيقية عن دور المسعفين والمصابين ،ورافق
ذلك شروحات لمراحل اإلنقاذ المختلفة .وحضر
حفل االختتام فضالً عن المشاركين والمد ّرب،

ممثل وزير الشؤون االجتماعية المحامي وقاص
دحني ورئيس اللجنة االداري��ة المشرفة على
مركز التدريب االجتماعي طالل عاكوم ومديرة
المركز ورئيس دائ��رة الشؤون االجتماعية في
الشمال ماجد عيد ومدير عام الثانوية.

تحيي
«شبيبة كاريتاس» ـ زحلة ْ
«تعشى ّ
ّ
تمشى وسهار»
مهرجان

كعادتها ك ّل سنة ،وضمن مهرجانات الكرمة
السياحية التي ّ
تنظمها بلدية زحلة ـ المعلقة،
وتحت شعار «ما فيك تكون إنسان إال إذا حبيت»،
أحيت «شبيبة كاريتاس» ـ زحلة بالتنسيق مع
مؤسسة الرؤية العالمية ،وللسنة السابعة على
ّ
ّ
تمشى وسهار»،
«تعشى
التوالي ،مهرجانها
وذلك في الحديقة العامة في زحلة (المنشية).
اف��ت��ت��ح ال��م��ه��رج��ان ب��ح��ض��ور رئ��ي��س إقليم
كاريتاس زحلة المهندس إيلي عطا الله ورئيس
لجنة مهرجانات زحلة يوسف القرعوني ومدير
مؤسسة ال��رؤي��ة العالمية في زحلة جرجس
رزق ،ونيفين الهاشم نائب رئيس كاريتاس
إقليم زحلة ،وعدد كبير من الزحليين والشبيبة.
وكانت كلمات لكل من عطا الله وقرعوني
ورزق ومسؤول شبيبة كاريتاس لبنان ايلي
قضماني وأم��ي��ن س � ّر الشبيبة روي جريش.
وتض ّمن المهرجان سهرات فنية وبرامج ترفيهية
ومأكوالت قروية ومسابقات وباقة من الفقرات
التي تخص كل الفئات واالعمار ،كما شاركت في
المهرجان أهم الفرق الزحلية منها فرقة السيدة

(أحمد موسى)
ن��ج��اح ال��ن��ج��ار ،كما تميز المهرجان بوجود
مؤسسات اجتماعية من خالل أجنحة خاصة
بها .ويهدف هذا النشاط السنوي إلى ّ
بث الفرح
على رغم كل الظروف االمنية العصيبة التي
يمر بها لبنان ،والمساهمة في دعم نشاطات
الشبيبة.

ورشة في مجدل سلم
عن الخط العربي

أقامت «جمعية إبداع» واتحاد بلديات جبل
عامل ،ورشة حول فنون الخط العربي وتقنياته،
وذلك في المكتبة العامة في بلدة مجدل سلم
(جنوب لبنان) شارك فيها  61متد ّربا ً جاؤوا من
قرى االتحاد.
بعد كلمة رئيس االت��ح��اد علي الزين التي
ج��دد خالله تمسك االت��ح��اد بتنمية المواهب
والمهارات الشبابية وتعزيز ثقافة الفن واالدب
ل��دى أبناء ال��ق��رى .كانت كلمة رئيس جمعية
إبداع علي عباس الذي عبر عن سروره للعدد
الكبير المشارك في هذه الورشة ما يدل على
الروح االبداعية لدى هذا الجيل الذي ينتمي إلى
المنطقة التي عانت وصمدت في وجه االحتالل
واالهمال ،وأعلن عن سلسلة جديدة من االنشطة
االدبية والفنية في المنطقة.
ُثم ُترك المجال ألستاذ الورشة الخطاط فادي
شحادي للبدء بفعاليات الورشة التي استمرت
زهاء ثالث ساعات في ج ّو تفاعلي كبير.

