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حمليات

ّ
المنظمات غير الحكومية ُتخ َتتم في نيويورك
الن�سخة الخام�سة وال�ستين من م�ؤتمر

«القومي» ينعى
المنا�ضل ها�شم ح�سين �ضاهر

ك ّبارة في كلمة ِبا�سم ذوي الإعاقة حول العالم :دعونا نحلم!

5

نعى الحزب السوري القومي االجتماعي إل��ى األمة
وعموم السوريين القوميين االجتماعيين في الوطن وعبر
الحدود ،المناضل القومي هاشم حسين ضاهر ،الذي
وافته المنيّة عن عمر ناهز الثمانين سنة.
الراحل من مواليد النبطية في  ،1933/2/8انتمى إلى
الحزب السوري القومي االجتماعي عام  ،1960وتميّزت
مسيرته الحزبية بالعطاء وااللتزام والمناقبية القومية.
حائز عدّة أوسمة حزبية منها «وسام الواجب» .ومنحه
رئيس الحزب النائب أسعد حردان «وسام الثبات» ،وهو
وس��ام يُمنح للقوميين االجتماعيين الذين مضى على
انتمائهم إلى صفوف النهضة وثباتهم في العمل الحزبي
نصف قرن.
يشيّع الراحل إلى مثواه األخير غدا ً الجمعة الواقع فيه
 2014/9/5الساعة الحادية عشرة والنصف قبل الظهر،
في مدينة النبطية.

المشاركون في المؤتمر

الدكتور كبّارة
بمشاركة ممثلين عن  117بلداً ،وبحضور
 900منظمة غير حكومية ،اخ ُتتم في مق ّر األمم
المتحدة في نيويورك ،مؤتمر المنظمات غير
الحكومية الـ  65برعاية إدارة شؤون اإلعالم
في األم��م المتحدة ،وال��ذي استمر لمدة ثالثة
أيام.
وفي حفل االفتتاح ،أعلن ماهر ناصر ،القائم
بأعمال رئيس إدارة ش��ؤون اإلع�لام في األمم
المتحدة ،أن األمم المتحدة ملتزمة العمل مع
المجتمع المدني وضمان تضمين صوته في
المناقشات حول جميع القضايا الرئيسية،
وذلك تماشيا ً مع ميثاقها الذي يبدأ بكلم َت ْي
«نحن الشعوب».
وأش��ار ناصر إل��ى أنّ المؤتمر يعود هذه
السنة إل��ى مقر األم��م المتحدة في نيويورك
للمرة األول��ى منذ  ،2007إذ استضافته في
السنوات السابقة كل من باريس ،ومكسيكو
سيتي ،وملبورن وبون ،ما سمح لألمم المتحدة
باالنخراط مباشرة مع شركائها في المجتمع
المدني في مختلف مناطق العالم.
وخالل أيام المؤتمر عُ قدت حلقات نقاشية،
وورش عمل ،ناقشت قضايا تهم المجتمع
اإلنساني ،كالقضاء على أسوأ أنواع المعاناة
في العالم ،وتمكين الناس من العيش بكرامة،
ّ
وبغض النظر
وضمان أن الفتيات والفتيان،
عن مكان والدتهم ،ال يضطرون إلى االختيار
أسرهم
بين الحصول على وظيفة لمساعدة َ
والحصول على التعليم الذي يمكن أن يفتح
لهم األبواب باقي حياتهم ،والعمل معا ً بحيث
ال يموت األطفال حديثو الوالدة بسبب األمراض
التي يمكن منعها بسهولة ،وتعزيز حقوق
اإلنسان ،والتأكد من أن إيجاد فرص للفقراء
اليوم ال يأتي أب��دا ً على حساب الحفاظ على
ث��روات كوكبنا الطبيعية لألجيال المقبلة،
وغيرها من القضايا ذات البعد العالمي.
وكان للبنان مشاركة فعّ الة في هذا المؤتمر،
من حيث االنخراط في ورش العمل ،أو الكلمات
التي ألقيت ،ال سيما كلمة الدكتور ن ّواف كبارة
كلمة ِب��اس��م األش��خ��اص ذوي اإلع��اق��ة حول
العالم ،خالل الجلسة الختامية.
ويأتي هذا المؤتمر لوضع الخطط لما بعد
عام  ،2015سعيا ً إلى إحراز مزيد من التقدّم

نحو القضاء على الفقر المدقع ،وال��ذي نجح
برنامج «األه���داف اإلنمائية لأللفية لألمم
جزئي في الحد منه ،إذ ان ُتشل
المتحدة» بشك ٍل
ٍ
أكثر من  600مليون شخص من براثن الفقر
المدقع على مدى السنوات الـ 15الماضية،
وصار الفتيان والفتيات يلتحقون بالمدارس
االبتدائية بأعداد متساوية تقريباً ،وهناك
ما يقارب  14مليون شخص يتلقون العالج
المضاد للفيروسات المنقذ للحياة لمكافحة
ف��ي��روس نقص المناعة المكتسب المسبب
لمرض اإليدز.

ك ّبارة

أل��ق��ى ال��دك��ت��ور ن��� ّواف ك��ب��ارة كلمة ِباسم
األشخاص ذوي اإلعاقة حول العالم،
خالل الجلسة الختامية للمؤتمر الخامس
والستين لألمم المتحدة عبر إدارة شؤون اإلعالم
والمنظمات غير الحكومية ،قال فيها« :قبل 51
سنة ،وبالتحديد في  28آب  ،1963وقف رجل
عظيم في عاصمة ه��ذه ال��دول��ة وتحدث عن
حلمه عميق الجذور في الحلم األميركي أنه ،في
يوم من األيام ،سيعيش أوالده األربعة في أمة
ال يتم الحكم عليهم فيها بناء على لون بشرتهم
بل وفقا لشخصيتهم .وعلى رغم أنّ حلم مارتن
لوثر كينغ ربما لم يتحقق بعد ،ولكن نستطيع
جميعا ً أن نحلم للعالم في فترة ما بعد 2015
أله���داف إنمائية لأللفية ،حلم ينبغي أن
مجسدا ً بعمق في ميثاق هذه المنظمة
يكون
ّ
العظيمة ،واإلع�لان العالمي لحقوق اإلنسان
وكل المعاهدات واالتفاقات ذات الصلة ،بما
في ذلك اتفاق حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
الخاصة بنا والمسائل ذات الصلة».
وأضاف« :كم نحن نرغب اليوم في االنضمام
إلى مارتن لوثر كينغ ونحلم بأن المليار من
األشخاص ذوي اإلعاقة لن يحكم عليهم أو يتم
تقويمهم في مرحلة ما بعد األهداف اإلنمائية
لأللفية عام  2015بناء على إعاقتهم ،ولكن
عبر قدراتهم على المشاركة واإلنتاجية مثلهم
مثل أيّ إنسان آخر على هذا الكوكب».
وتابع« :دعونا جميعا ً نحلم اليوم أنه في
مرحلة ما بعد ع��ام  ،2015ستكون لجميع
ّ
بغض النظر عن جنسهم
األطفال في العالم،

أو لونهم أو عرقهم أو قدراتهم ،حقوق متساوية
في التغذية والصحة والتعليم.
دعونا جميعا ً نحلم اليوم أنه في فترة ما بعد
عام  ،2015ستكون المرأة السوداء من ذوات
اإلعاقة ق��ادرة على التحرك في جميع أنحاء
العالم وهي فخورة بلونها ،معتزة بجنسها
وسعيدة بقدراتها.
دعونا جميعا ً نحلم اليوم أنه في المستقبل
القريب ،سيكون أيّ شخص مسنّ ق��ادرا ً على
العيش بسالم وكرامة ومتح ّررا ً من الخوف
والقلق من الحاجة إلى توفير الغذاء والمأوى
والرعاية الصحية الخاصة به.
دعونا جميعا ً نحلم اليوم بأنه في فترة ما
بعد عام  ،2015سيكون للشباب والشابات
م��ن جميع األن����واع وال���ق���درات ال��ق��درة على
مواجهة المستقبل بكل ثقة ،وأن يوفر لهم
التعليم والوظائف ،وحق الوصول الكامل إلى
المشاركة في صنع مستقبل هذا العالم.
دعونا جميعا ً نحلم معا ً بأنه في مرحلة ما
بعد  2015ستكون هذه األمم المتحدة العظيمة
قادرة على وضع برامج وسياسات تقوم على
إرادة مواطنيها للعيش في عالم أفضل يرتكز
على السالم والحقوق وتكافؤ الفرص للجميع.
دع��ون��ا جميعا ً نحلم ب��أن مرحلة م��ا بعد
األه��داف اإلنمائية لأللفية  2015ستساعدنا
لتحقيق عالم خالٍ من الفقر والتهميش ،وأن
يكون تمكين الناس ،كل الناس ،هو الهدف
الذي نسعى جميعا ً إلى تحقيقه.
دعونا جميعا ً نحلم ب��أنّ المياه والصرف
الصحي والرعاية الصحية والمأوى ،ستكون
متاحة للجميع وس ًتستغ ّل م���وارد األرض
بطريقة رشيدة وذل��ك للسعي إلى الحصول
على الفائدة ،ليس فقط للناس الذين يعيشون
اليوم ،ولكن ألجيال المستقبل العتيدة.
دعونا جميعا ً نحلم بأنه في فترة ما بعد
ع��ام  ،2015ستكون األدي���ان ق��وة للتواصل
ولنشر المحبة وقبول األخر ،وأنّ الحضارات
لن تكون ،كما رأها جان جاك روسو قبل 250
سنة ،سباقا ً ميؤوسا ً بينها إلي��ج��اد حلول
للمشاكل التي تنتجها ،ولكن ق��وة منافسة
حقيقية بين الدول إلنقاذ البيئة والمناخ من
التلوث وانتهاكات للموارد اليشرية واالرضية،

إليجاد عالج للسرطان وفيروس نقص المناعة
البشرية ،وجميع األم��راض األخ��رى ،لجعل
الحياة أسهل للجميع ،وإلزال��ة الحواجز أمام
الناس للتحرك ،والتفاعل والتواصل وتحقيق
الكرامة والحرية».
وت��اب��ع« :دع��ون��ا جميعا ً نحلم معا بأنه
في حقبة ما بعد عام  ،2015لن تكون إرادة
السلطة التي تكلّم عنها نيتشه ق��وة للقهر
والدمار ولكن مصدرا ً لتحقيق أفضل اإلنتاج
واالبتكار والفنون ،وحيث إرادة السلطة عند
الجميع ستكون قيمة مضافة في عملية صنع
عالم سهل الوصول وبشكل أفضل للجميع.
دعونا جميعا ً نحلم ب��أن مشكلة أح��د لن
تح ّل على حساب اآلخرين ولكن على فلسفة
أن م��أس��اة أيّ ش��خ��ص ه��ي ش���أن الجميع
وشغلهم».
وقال« :أنا آتٍ من منطقة ينظر إليها العالم
وكأنها تتخلّف ع��ن مواكبة العصر ،ولكن
اسمحوا لي أن أؤكد أنني هنا أمثل مليارا ً من
األش��خ��اص ذوي اإلع��اق��ة فخورين بما نحن
عليه ،مؤمنين بقوة بالقدرات واإلمكانات التي
لدينا ،ملتزمين بحزم النضال من أجل تحقيق
الحقوق وتكافؤ الفرص للجميع.
لذلك ،اسمحوا لي أن أختتم كلمتي بحلم
نهائي ،أن تشمل األه��داف اإلنمائية لأللفية
 2015كل الناس ،بالتالي أال يترك واحد م ّنا
خارج االفادة منها.
ه���ذه ه��ي رس��ال��ت��ن��ا ل��ك��م وه���ذا ه��و أملنا
للمستقبل .أن نعيش جميعا ً بسالم وكرامة».

البيان الختامي

تجدر اإلشارة إلى أنّ البيان الختامي دعا إلى
العمل على إنجاح أجندة المؤتمر عبر ترتيب
األهداف طب ًقا لألولوية التي يمكن أن تدفع إلى
تغيير يحدث تحوالً .وأكد على ضرورة تحقيق
تقدّم راسخ نحو ضمان الوصول إلى خدمات
طاقة مستدامة وعصرية ألكثر من  1.2بليون
إنسان حول العالم ممن ال يزالون يعيشون في
الظالم ،بالمعنى الحرفي للكلمة .وشدّد على
أهمية معالجة موضوع التغيّر المناخي الذي
لم يكن مدرجا ً ح ّتى على أجندة أهداف تنمية
األلفية.

متفرقة
�أخبار
ّ
ندوة في عاليه عن األمراض االنتقالية

ّ
نظمت طبابة قضاء عاليه في مركزها في المدينة ،ضمن إطار
الحمالت الوطنية للتلقيح التي تقوم بها وزارة الصحة العامة ،ندوة
عن األمراض االنتقالية ووجوب اإلبالغ عنها من قبل المستوصفات
والمراكز الصحية الموجودة في نطاق القضاء ،حضرها طبيب
قضاء عاليه الدكتور وهيب نجم وعدد من االطباء والمهتمين.
وأشار الدكتور نجم إلى أنّ هذه الندوة تع ّرف إلى آلية اإلبالغ عن
األمراض االنتقالية وطرقها.
وحاضر االختصاصي في األم��راض االنتقالية ،ممثل دائ��رة
األمراض االنتقالية والمعدية في وزارة الصحة الدكتور بيار أبي
حنا ،عن أهمية هذه الندوة ،خصوصا ً في هذه المرحلة التي تشهد
ّ
تفشي عد ٍد من األمراض .مشيرا ً إلى أنّ عددا ً من األمراض التي تشكل
أولوية بالنسبة إلى برنامج الوقاية ومنها شلل االطفال والحصبة،
والحصبة األلمانية والصفيرة واألم��راض المعدية وطرق العالج
والوقاية منها ،مؤكدا ً أن االلتزام بالروزنامة الوطنية للتلقيح ض ّد
هذه األم��راض يش ّكل الخطوة االول��ى والمهمة لتفادي تفشيها أو
العدوى بها والح ّد من انتشارها.
وتخلّل الندوة نقاش بين األطباء ذوي االختصاص والحاضرين،
خصوصا ً حول مرض «اإليبوال» الخطر األول في عدد من البلدان
األفريقية ،واألولوية للوقاية منه والخوف من انتشاره إلى البلدان
المجاورة .وأشاروا إلى أنّ السيطرة على هذا المرض لم تحصل،
وهناك خوف من انتشاره ،خصوصا ً مع عدم وجود لقاحات محدّدة
لهذا المرض ،ما يستدعي المزيد من البحث عن الطرق الكفيلة
بعالجه.

إنجاز التحضيرات لسنوية حديقة البطاركة

أنجزت «رابطة قنوبين للرسالة والتراث» تحضيرات السنوية
الحادية عشرة لحديقة البطاركة التي تنظمها اليوم الخميس
برعاية البطريرك الكاردينال بشارة بطرس الراعي وحضوره،
وبحضور شخصيات روحية ووفود شعبية.
وص��ارت فعاليات االحتفال منجزة من واح��ة عصام فارس
للتنمية والتراث بتمويل مؤسسة فارس ،إلى مركز االستقبال من

رابطة قنوبين وشبيبة كاريتاس لبنان إلى موقع معرض الوادي
المقدس تقدمة جوزف غصوب ومتحف ال��وادي المقدس تقدمة
سليم الزعني ،إلى سكرستيا األنشطة الروحية في الحديقة تقدمة
فادي رومانوس ،إلى تماثيل البطاركة طوبيا ويوسف راجي الخازن
لرودي رحمة تقدمة النائب الدكتور فريد الخازن ،ويوحنا الحاج
لنصري طوق تقدمة المحامي ميشال الحاج ،وفيلم األيادي المقدسة
حول جدرانيات كنائس وأديار الوادي للمخرج ميالد طوق تقدمة
نوفل الشدراوي .والجزء الثاني من ثالثية مغاور ومعالم الوادي
المقدس الصادر بست لغات لجورج عرب تقدمة وديع العبسي،
إلى كتاب التعريف بالبطاركة الخازنيين والحاج لألب أنطوان ضو
تقدمة «الجامعة األميركية للتكنولوجيا  ،»AUTوإصدار التحاد
بلديات قضاء بشري.

لبنان في اللجنة الحكومية لألخالقيات الحيوية

سجل عميد كلّية الطب البروفسور روالن طنب يوسف نجاحا ً
ّ
عالميا ً جديدا ً للبنان ولجامعة القدّيس يوسف ،بفضل جهود
المندوب الدائم لدى «األونيسكو» السفير خليل كرم ،إذ نجح لبنان
في دخ��ول «اللجنة الحكومية لألخالقيات الحيوية ـ ،»CIGB
ّ
المصغر ،من خ�لال شخص
والحصول على عضوية مجلسها
البروفسور طنب.
يذكر أن  36دول��ة تشارك ،ويجتمع ممثلوها لمناقشة آراء
«اللجنة الدولية لألخالقيات الحيوية» وتوصياتها التي ُترفع إلى
أمين عام «األونيسكو» ،وقد عيّن رئيس اللجنة يونغيوث يوتافونغ
البروفسور طنب مق ّررا ً لها.
ّ
الطب وحائز دكتوراه في األخالقيات
ية
ل
ك
يذكر أنّ طنب هو عميد
ّ
الحيوية ،وعضو اللجنة الوطنية االستشارية لألخالقيات في
لبنان ،ورئيس اللجنة األخالقية في المستشفى الجامعي «أوتيل
ديو دو فرانس».

«منحوتة السالم» في عاليه

برعاية رئيس بلدية عاليه وجدي مراد وحضوره ،أضاء الفنان
غبريال عبد النور شعلة السالم بنسختها الصخرية في منطقة رأس

الجبل في مدينة عاليه ،نحتها الفنان ناجي الحلبي ،وهي النسخة
عينها التي ص ّممها ونحتها الفنان نايف علوان من خشب األرز وجال
بها عبد النور في لبنان والخارج.
وأقيم بالمناسبة احتفال حاشد في باحة «سيمبوزيوم »2000
في رأس الجبل ،حضره إلى جانب مراد ،العقيد المهندس جوزف
عبدو ممثالً قائد الجيش العماد جان قهوجي ،اللواء الشيخ طالب بن
صقر القاسمي قائد شرطة رأس الخيمة في اإلمارات ،وكيل داخلية
عاليه في الحزب التقدمي االشتراكي خضر الغضبان ،رئيس جمعية
تجار عاليه سمير شهيب ،وفاعليات وحشد كبير من المواطنين.
بعد النشيد الوطني وتعريف من الزميل جو لحود ،أطل الفنان
عبد النور وغ ّنى مقطوعات من أدب جبران خليل جبران والياس
وجه تحية غنائية لشهداء
ناصر وباسمة بطولي ،وغيرهم ،كما ّ
الجيش اللبناني ولفريد األطرش وأسمهان وزكي ناصيف.
وتحدث مراد ،فقال« :هذه هي عاليه الثقافة والفن ،عاليه بكبارها
وصغارها وضيوفها ،اليوم معنا الشيخ طالب القاسمي من دولة
االمارات العربية المتحدة  -إمارة رأس الخيمة ،هو ابن عاليه منذ
أكثر من عشرين سنة ،ويبقى في عاليه قبل يوم واحد من بدء عمله
كقائد لشرطة رأس الخمية ،ونحييه كما نحيي االخوة العرب الذين
لم يتمكن القسم االكبر منهم من المجيء إلى لبنان ،لكن نؤكد لكم
أن ما نشهده من مظاهر ال عهد لنا بها من قبل ستمر مرور الكرام
وتنتهي».
ون ّوه بالفنان غبريال عبد النور وفنه الراقي ،وشكر غادة شهيب
«التي عرفتنا على الفنان غبريال قبل أكثر من سنة» ،وأثنى على
النحات والفنان التشكيلي ناجي الحلبي .وأعلن عن احتفال
في «مجلس الفنون» في مدينة عاليه يعود ريعه لدعم الجيش
اللبناني.
وتكريما ً لمسيرة الفنان عبد النور وعطاءاته في خدمة الثقافة
والسالم ،د ّ
ُشنت «منحوتة السالم» التي حملت اسمه وأضيئت
بمشاركة جمعية الكشاف اللبناني – فوج عاليه األول ،ورفع مراد
وتوجها إلى المنحوتة يرافقهما ممثل قائد
وعبد النور الشعلة
ّ
الجيش والفنانان نايف علوان وناجي الحلبي واللواء القاسمي
وأزاحوا الستارة عنها في أجواء احتفالية.

دروي�ش يلتقي ال�س ّيد ح�سين ويعر�ض معه
�أو�ضاع فروع «اللبنانية» في البقاع

أحمد موسى
استقبل رئيس أساقفة الفرزل وزحلة والبقاع للروم
الملكيين الكاثوليك المطران عصام يوحنا درويش ،رئيس
الجامعة اللبنانية الدكتور عدنان السيد حسين ،يرافقه
عميد معهد الفنون الجميلة وعضو مجلس الجامعة
الدكتور ج��ان داود ،ومدير مركز اللغات في الجامعة
الدكتور جوزف شريم.
حضر اللقاء النائب األسقفي العام األرشمندريت نقوال
حكيم ،األب الدكتور إيلي أبو شعيا واألب مارون غنطوس،
ٌ
بحث في أوض��اع الجامعة اللبنانية عموماً ،وفي
وكان

م�سرح ا�سطنبولي ّ
ينظم
ً
م�سيرة في مدريد دعم ًا لفل�سطين

ش��ارك مسرح اسطنبولي ف��ي تنظيم مسيرة داع�� ٍم
لفلسطين وغ�� ّزة ،وذلك في ش��وراع العاصمة اإلسبانية
المؤسسات والجمعيات والناشطين
مدريد ،بالتعاون مع
ّ
والجاليتين الفلسطينية والعربية.
انطلقت المسيرة من ساحة «بالزا دي سانتا آ ّنا» في
وس��ط العاصمة مدريد،جابت ال��ش��وارع وس��ط حضور
كثيف والفتات مندّدة بالصهاينة واحتاللهم فلسطين.
ويأتي هذا النشاط ضمن جولة اسطنبولي األوروبية

انقالب �شاحنة
للجي�ش على طريق
�شبعا ـ كفر�شوبا
ّ
العشي
رانيا

األشغال في حديقة البطاركة

متوسطا ً العقيد عبدو والفنان عبد النور
مراد
ّ

أوضاع الفروع في البقاع خصوصاً.
ون�� ّوه دروي��ش بالجهود التي يبذلها رئيس الجامعة
للحفاظ على وحدتها وعلى المستوى األكاديمي الرفيع
فيها .فيما شكر السيد حسين لدرويش مواقفه الوطنية
الداعية إلى الوحدة والتالقي ،خصوصا ً في هذه الظروف
الصعبة التي تمر بها البالد.
وق��دّم السيد حسين لدرويش كتابه ال��ذي ص��در في
َ
«المواطنة ،أسسها وأبعادها»،
اآلون��ة األخيرة بعنوان
وكتابا ً بعنوان «تماثيل لبنان» يض ّم صورا ً عن التماثيل
الموجودة في لبنان وصادر عن محترف جورج الزعني.

وقع عصر أمس ،حادث سير مر ّوع
على طريق شبعا ـ كفرشوبا عبر
سدانة ،إذ انحرفت شاحنة عسكرية
تابعة للجيش اللبناني ،ما أدّى إلى
تدهورها وانقالبها رأسا ً على عقب.
واسشهد أح��د الجنود فيما جرح
ثمانية عناصر من ركاب الشاحنة،
ُن��ق��ل��وا للمعالجة ف��ي مستشفى
م��رج��ع��ي��ون ال��ح��ك��وم��ي ب��وس��اط��ة
س��ي��ارات ت��اب��ع��ة للصليب األح��م��ر
اللبناني ،و ُوصفت أح��وال بعضهم
بالحرجة.
وللحال ،حضرت إلى المكان دورية
من الجيش والشرطة العسكرية التي
تو ّلت التحقيق في الحادث.

الداعمة لفلسطين م��ن خ�لال المسرح وال��ف��ن .وتعتبر
مسرحيات «تجربة ال��ج��دار» و«زن��ق��ة زنقة» و«البيت
األس��ود» و«الجدار» من أشهر أعمال مسرح اسطنبولي
الذي اف ُتتح مطلع السنة الحالية في مدينة صور ،كما أعاد
اسطنبولي افتتاح سينما الحمراء في صور بعد  30سنة
ّ
ونظم فيها مهرجان صور المسرحي الذي
من الغياب،
شاركت فيه  12دولة عربية وأوروبية للم ّرة األولى في
تاريخ مدينة صور والجنوب.

هبة من «الإيطالية»
لـ«كاريتا�س» ـ �صور
قدّمت الوحدة اإليطالية العاملة ضمن إطار قوات «اليونيفيل»
في جنوب لبنان ،هبة لمركز رابطة «كاريتاس» لبنان ـ إقليم
صور.
وتسلّم رئيس المركز جورج غابي الهبة خالل حفل أقيم في مركز
الرابطة ،من قائد الوحدة االيطالية الكولونيل إيليو بابو ،بحضور
ملكة جمال لبنان كارين غ��راوي ،وكبار الضباط اإليطاليين
وأعضاء الهيئة االدارية في «كاريتاس».
وشكر غابي ِباسم رئيس «كاريتاس» لبنان األب بول كرم،
الوحدة اإليطالية على مبادرتها الكريمة ،واعدا ً بتوزيعها على
تخص االطفال والطالب من
الطالب .فيما أوضحت غراوي أنّ الهبة
ّ
خالل تقديم القرطاسية المدرسية .وحيّت الجيش و«اليونيفيل»
التي تقدّم المساعدات االنسانية والخيرية ألهلنا في الجنوب.
أما الكولونيل بابو ،فشكر «كاريتاس» ـ صور ،ال سيما رئيس
االقليم غابي على حفاوة االستقبال ،وقال« :إن مهمتنا في جنوب
لبنان هي ألجل السالم ولتنفيذ القرار  1701وتطبيقه» ،الفتا ً إلى
أنّ أحد بنود القرار أن نقف يدا ً بيد مع الشعب اللبناني ،ومؤكدا ً
«أننا فخورون باالعمال االنسانية التي نقدّمها» .ونوه بالدور
اإلنساني لـ«كاريتاس» واهتمامها بمساعدة المحتاجين من كل
الفئات.

