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حمليات

عبد العال في لقاء وفد «كي ال نن�سى �صبرا و�شاتيال» في نهر البارد:
ّ
�ستظل على قيد الحياة
ل ّأن حدود المجزرة ت ّت�سع المقاومة
جال وفد «لجنة كي ال ننسى صبرا
وشاتيال» ،صباح أمس ،على األقسام
التي أعيد إعمارها حديثا ً في مخيم
نهر البارد ،لمناسبة الذكرى الثانية
والثالثين لمجزرة صبرا وشاتيال.
وض��� ّم ال��وف��د شخصيات سياسية
وثقافية ونقابية وفنية وإعالمية من
إيطاليا وأميركا وفنلندا وبريطانيا
وماليزيا.
وللمناسبةُ ،ن ّظم لقاء في قاعة
مسرح «بيت أطفال الصمود» ،بدأ
بتقديم وص�لات فنية ترحيبية ،ثم
ألقى مسؤول الجبهة الشعبية لتحرير
فلسطين في لبنان وملف إعمار مخيم
نهر البارد م��روان عبد العال ،كلمة
استهلها بالترحيب بالوفد الدولي،
قائالً ألعضائه« :بحضوركم بيننا
كل سنة ،فإنّ الذكرى حية لن يقتلها
النسيان ،ولكن المجزرة ال زالت حية
أي��ض��ا ً ألن القاتل على قيد الحياة
وطليق اليد».
وأض��اف« :إن خريطة ال��دم تعبر
حدود الصمت ،وكما قالتها شاهدة
حيّة من المجزرة :كأنها البارحة،
حين اختلطت األمكنة باألزمنة وكدنا
ألاّ نعرف كيف اتسعت حدود صبرا
وشاتيال .بل أين تقع صبرا وشاتيال،
هل كانت في جنين وقانا وبحر البقر
أم هي اليوم في الشجاعية وخان
يونس والقرارة وخزاعة ورفح وبيت
حانون؟».
واستطرد قائالً« :األمر عند المجرم
س��يّ��ان ،فهو معلوم مهما استعار
من أسماء وألقاب واتقن من لغات
وفتاوى ،حتى لو كان بال وجه أو لثام
ويمتهن القتل ويحترف الوحشية
بالفأس أو الصاروخ ،أو يقتل على
الهواء مباشرة ،لكن الحقيقة تقول

من جولة وفد اللجنة ضمن أحياء المخيّم
إنّ مهندس ال���دم واح���د ،للجريمة
أكثر م��ن ق��ات��ل ...إن كذبة الراعي
األميركي للسالم هي في الحقيقة
رعاية للمجازر واإلرهاب واالستبداد
وال��ت��خ��ل��ف وك���ل م��ا ي��دم��ر الهوية
واألوطان والح ّرية».
وتحدّث عبد العال عن «الوثيقة
الس ّرية التي نشرت منذ سنتين في
«لو موند» الفرنسية لباحث أميركي
عن تو ّرط أميركي في مجزرة صبرا
وشاتيال ،بلقاء هام جرى بين وزير
دف��اع العدو خ�لال اجتياح بيروت

عام  1982آرييل شارون والمبعوث
األميركي موريس درايبر الذي أبلغ
فيه شارون حرفياً« :نو ّد منكم الرحيل
ودعوا اللبنانين يتص ّرفون».
وتابع عبد العال« :واليوم كما
األم����س ،ه��ي أم��ي��رك��ا ال��ت��ي ّ
غطت
ح��روب إس��رائ��ي��ل وأع��ط��ت الضوء
األخ��ض��ر ل��ه��ا ف��ي ال��ج��ري��م��ة ،كما
ال��ح��رب األخ��ي��رة على ق��ط��اع غ�� ّزة
الحبيب .فكيف تكون راعية سالم؟
ومحارب ًة ض ّد االرهاب وهي سيدته
وراعيته الحقيقة».

 ...وم�سيرة لـ«الديمقراطية» في البرج ال�شمالي
أحيت «الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين» ،ذكرى
مجازر صبرا وشاتيال ،بمسيرة ّ
نظمتها في مخيم البرج
الشمالي انطلقت من أم��ام المركز الثقافي الفلسطيني،
وص��وال ً إلى روضة النجدة االجتماعية ،حيث ووضعت
أكاليل من الزهر على أضرحة الشهداء وعلى ضريح
الجندي المجهول .وشارك في المسيرة ممثلون عن الفصائل
والمؤسسات،
الفلسطينية وحزب الله واللجنة الشعبية
ّ
وفاعليات شعبية ،و ُرفعت األعالم الفلسطينية ورايات
الجبهة.
بداي ًة ،تحدث مسؤول «لجان حق العودة» في صور
فوجه التحية إلى شهداء مجزرة صبرا
أبو عماد حسنيّ ،
وشاتيال ،ودعا إلى تعزيزالوحدة الوطنية.
وألقى كلمة الجبهة عضو قيادتها أبو ايهاب ،الذي اعتبر
أنّ مجزرة صبرا وشاتيال واحدة من المجازر التي ال تسقط
بالتقادم وال يمكن أن تزول من ذاكرة شعبنا وكل الشعوب
المحبة للسالم .داعيا ً إلى إعادة فتح ملف المجزرة سواء
من خالل المحكمة الجنائية الدولية أو من خالل مجلس
األمن الدولي ،وإعادة االعتبار لمصداقية القانون الدولي
من خالل محاكمة مرتكبي هذه المجزرة ومدبّريها.
وقال« :إن االنتصار الذي تح ّقق في غ ّزة لم يكن ليتحقق
لوال صمود الشعب ووحدته وضربات المقاومة والمقاومين.
وما هذا النصر إال بداية معركة وبداية مرحلة ،وما تحقق
مكسب وطني كبير للفلسطينيين ولكل العرب» .مضيفا ً
الموحد الذي تجلّى خالل العدوان،
أنّ العمل الفلسطيني
ّ
سواء على المستوى العسكري ،أو التفاوضي ،يدفعنا
إلى الدعوة الطالق حوار وطني من أجل تشكيل حكومة
وحدة وطنية تقوم بأعباء العدوان وتتحمل مسؤولياتها

في إدارة كل العملية الوطنية ،والبناء على ما تحقق من
انجازات عسكرية وسياسية لناحية توسيع دائرة العمل
الموحد إلدارة الصراع السياسي باستراتيجية وطنية
ّ
جديدة تتناول جميع عناصر القضية الفلسطينية في غ ّزة
والضفة ،في ظ ّل إصرار إسرائيل على سياسة االستيطان
في الضفة ومواصلة عمليات االعتقال وممارسة كل أشكال
التعذيب ض ّد األسرى ،ما يؤدّي عادة إلى االستشهاد كما
حصل في اآلونة األخيرة مع األسير رائد الجعبري الذي
استشهد في سجن إيشل اإلسرائيلي».
ودعا أبو إيهاب إلى تحضير ملفات العدوان على قطاع
غ ّزة وتشكيل هيئة وطنية تتابع جميع تفاصيل هذا الملف
والوصول بهذه القضية حتى نهايتها ،وهو ما يتطلب
فلسطينيا ً المبادرة إلى تح ّرك سياسي وقانوني ،خصوصا ً
التوقيع على ميثاق روما واالنضمام إلى المحكمة الجنائية
الدولية وج ّر قادة «إسرائيل» إلى المحاكمة دولياً ،وعدم
رهن الموقف الفلسطيني لرغبة االدارة االميركية التي
أثبتت في أكثر من مناسبة أنها شريك كامل في العدوان
على شعبنا.
وخ��ت��م ب��دع��وة الحكومة اللبنانية إل��ى المساهمة
في معالجة إشكاالت كثيرة في العالقة الفلسطينية ـ
اللبنانية ،وتعزيز العالقات المشتركة بين الطرفين على
قاعدة الحقوق والواجبات المتبادلة ،ودعم لبنان ّ
حق
العودة بما يضمن إق��رار الحقوق االنسانية ،خصوصا ً
حق العمل والتملك ،وإعمار مخيم نهر البارد وغيرها من
الحقوق .مجدِّدا ً التأكيد على موقف الشعب الفلسطيني
ومختلف فصائله في لبنان بأنهم خارج الصراعات في
لبنان والمنطقة.

مقدّم المسيرة

ك��م��ا ت��وق��ف ع��ن��د ذك���رى توقيع
«اتفاق أوسلو» في  13أيلول ،1993
الذي وصفه بأنه «اتفاق فخ» ،وقال:
«فقط على سبيل التذكير ،إسرائيل
ش�� ّن��ت خمس ح���روب على الشعب
الفلسطيني منذ ذلك التاريخ ،من حرب
النفق في  1996إلى اجتياح الضفة
عام  2002إلى حروبها الثالث على
غ ّزة ،إضافة إلى مضاعفة االستيطان
وال��ت��ه��وي��د وال��ج��دار والعنصرية.
وقتلت واغتالت ،وبأساليب إجرامية
المرعي
متعدّدة وتحت عباءة السالم
ّ

أميركياً ،معظم القيادة التاريخية
للشعب الفلسطيني ،لذلك من يرجو
سالما ً من عد ّو فهو واهم وخاطئ».
وأض�������اف« :ل���ق���د ق���ال���ت غ��� ّزة
بالوجع واألم��ل ،إنّ المقاومة أيضا ً
على قيد الحياة واالن��ت��ص��ار معاً،
استعادت فلسطين كقضية تح ّرر
وطني وت��ح�� ّد ج��دّي ببناء الحركة
الوطنية الفلسطينية ،تحمي الذات
الفلسطينية م��ن لعبة وتشابك
المحاور القاتل للقضية ،وفق أحندة
مستقلة ال��ق��رار م��وح��دة األدوات
وال��رؤي��ة وباستراتيحية مقاومة
وطنية شاملة .كما أنّ مهمة البناء
لكل ما تدمر في القطاع مهمة وطنية
عاجلة .ألنه كما تعلمنا في تجاربنا،
فإن المعركة ال تنتهي بمجرد إعالن
وق��ف ال��ن��ار ،معركة رف��ع الحصار
والبناء معركة طويلة».
كما تحدث عبد العال عن مخيم نهر
البارد ،معتبرا ً أنّ «إعمار المخيم عبر
المرحلة الخطِ رة ،وأنّ استكمال البناء
بشكل كامل ال رجوع عنه» .وقال« :إن
زي��ارة سفراء ال��دول المانحة أعادت
تسليط الضوء م��ج��دّدا ً على التزام
ال���دول بالتمويل ،وه��ن��اك إش��ارات
إيجابية على ذل��ك .إنّ الصعوبات
الكبرى في ال��رزم األرب��ع��ة الجاري
إتمامها قد ت ّم تجاوزها ،ونحن أمام
استحقاق بناء القسم الثاني من
المخيم».
وختم« :ألن البناء مقاومة والذاكرة
مقاومة ،وألن المجزرة ما تزال حية
فالمقاومة حية حتى إحقاق الحق في
التحرر واالستقالل والعودة».
واخ��ت��ت��م ال��ل��ق��اء ب���ال���ر ّد على
اس��ت��ف��س��ارات أع���ض���اء ال���وف���د في
مواضيع مختلفة.

تكرم
«ال�شعبية» ّ
�إعالميي منطقة �صور
محمد أبو سالم
أقامت «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين» لقاء تكريميا ً لإلعالميين
في منطقة صور ،في قاعة جمعية التضامن الثقافية ،حضره حشد من
اإلعالميين اللبنانيين والفلسطينيين ،وممثلي مواقع إلكترونية في
المدينة وفي المخيمات الفلسطينية.
وتحدّث ِباسم اإلعالميين الزميل قاسم صفا الذي أكد أنّ قضية فلسطين
كانت وال تزال القضية المحور للصراع العربي ـ «اإلسرائيلي» ،وستظ ّل
عنوانا ً للوحدة والتالقي العربي واألممي لك ّل االحرار في العالم.
وأضاف« :ما يفرحنا أن نرى الوحدة الوطنية الفلسطينية في الوقت
ال��ذي نرى فيه الوحدة والتآلفات في ال��دول العربية والعالم تتكسر
وتتحول انقسامات وصراعات».
وأسف «لما رأيناه من بعض وسائل اإلعالم العربية خالل الحرب على
غ ّزة» ،داعيا ً إلى أن يعطي اإلعالم العربي أولوية أكبر لفلسطين وللقضية
الفلسطينية.
كلمة الجبهة ألقاها مسؤولها في صور أحمد مراد ،فقال« :ألننا نعرف
معنى الكلمة ونعرف معنى اإلعالم ،وألن العد ّو يعرف ق ّوة القلم والعدسة
في نقل الحقيقة ،أردنا أن نك ّرمكم ونقول لكم شكرا ً على جهودكم ،خصوصا ً
في اآلونة األخيرة إبان الحرب على غ ّزة».
واعتبر أنّ «ما جرى في غ ّزة انتصار بك ّل ما للكلمة من معنى ،لكن
المطلوب اليوم أن يستثمر هذا االنتصار سياسياً» .ودعا إلى انعقاد االطار
القيادي لمنظمة التحرير الفلسطينية لصوغ استراتيجية فلسطينية
وتعزيز خيار المقاومة بأشكالها كافة وعلى رأسها الكفاح المسلّح.
وختم مراد« :إن الفلسطينيين في لبنان لن يكونوا خنجرا ً في خاصرة
لبنان».
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منفذية �سدني في «القومي» ْ
تحيي احتفالها ال�شهري

جانب من الحضور
أقامت مديرية النهضة التابعة لمنفذية سدني في الحزب
السوري القومي االجتماعي حفلتها الشهرية في قاعة
النهضة ،بإشراف نظارة التربية والشباب ،وبحضور منفذ
عام سدني أحمد األيوبي وأعضاء هيئة المنفذية ،وعدد من
أعضاء المجلس القومي ،وجمع من القوميين والمواطنين.
وألقى ناظر التربية والشباب كلمة من وحي المناسبة،
أكد فيها أنّ هذه النشاطات تهدف إلى ل ّم شمل أبناء األمة
في غربتهم ،والتأكيد على الروح الجامعة ،ألننا على رغم

ك ّل الجراح التي تصيب وطننا نؤكد في سهراتنا القومية،
وعبر أجيالنا الصاعدة ،أننا أمة حيّة ال تموت ،ولن ينال
منها أع��داؤه��ا مهما تآمروا عليها ،وسيبقى القوميون
االجتماعيون في طليعة الصفوف لمواجهة ك ّل ما يحدق
بها من مخاطر.
ثم قدّمت مجموعة من الزهرات واألشبال لوحات من
الرقص الفولكلوري ،كما شارك في إحياء االحتفال الفنان
محمد األسمر.

�إزاحة ال�ستارة عن تمثال
لل�سيدة العذراء في بعلبك
البقاع ـ أحمد موسى
أزاح����ت «الجمعية اللبنانية
للتعايش واإلن��م��اء» ،الستارة عن
مجسم للسيدة ال��ع��ذراء ف��ي حي
ّ
م��ار ج��رج��س ف��ي مدينة بعلبك،
بعد اح��ت��ف��ال أق��ام��ت��ه ف��ي «مطعم
النورس» ،شارك فيه النائب إميل
رحمة ممثالً الرئيسين نبيه بري
وتمام سالم ،والنواب :علي المقداد،
ال��ول��ي��د س��ك��ري��ة ،ن���وار الساحلي،
مروان فارس ،الوزير السابق غابي
ليون ،النائبان السابقان سليم عون
واسماعيل سكرية.
كما حضرت فيرا ي ّمين ممثل ًة
رئيس تيار المرده النائب سليمان
فرنجية ،وح��ض��ر العميد نيازي
المقداد ممثالً اللواء ج��ورج قرعة،
الرائد حسنين القرصيفي ممثالً اللواء
عباس إبراهيم ،المقدم عبد الكريم
ش��وم��ان ممثالً مديرية مخابرات
الجيش اللبناني ،المقدم مارك ضو
ممثالً ال��ل��واء إب��راه��ي��م بصبوص،
رؤساء بلديات ،المطارنة :سمعان
عطا ال��ل��ه ،ال��ي��اس رح��ال وعصام
درويش ،مفتي بعلبك الهرمل الشيخ
خالد صلح ،وفاعليات اجتماعية
وسياسية وهيئات م��ن المجتمع
المدني.
وألقت عريفة الحفل ريما مرتضى
كلمة ق��ال��ت فيها« :بعلبك أرض
التعايش والتسامح ،تراب الشهداء
ير ّنحه ص��وت المآذن واألج��راس،
وت��راوي��ح الليل وتراتيل السماء،
بعلبك اليوم وفيّة بأبنائها وأهلها
لمريم التي حملتها المالئكة أ ّما ً لك ّل
مؤمن بالله».
ثم ألقى الدكتور حسين حسن
كلمة أكد فيها أنّ المشروع بدأ بفكرة
تالق ،والفكرة صارت
إقامة ساحة
ٍ
مشروعا ً خالٍ من أيّ صبغة فئوية
أو سياسية ،ونال موافقة المجلس
البلدي لمدينة بعلبك.
ورأى المصرفي محمد الصلح أنّ
لبنان ال يقوم إلاّ على جميع طوائفه،
وخ��ص بالشكر كل من ساهم في
ّ
إنجاح المشروع.
أما المهندس ميشال غصين فقال:
«وضعنا ساحة صغيرة على شكل
سفينة قبطانها مريم ،وهي تتربع
على سبع دوائ���ر على شكل تاج
ملوكي ،تدل على سمو مريم وكمالها،
ومن أعلى الدوائر تنهمر المياه التي
تدل على الحياة والنعم ،في وسط
ساحة تعج بالحياة والحركة».
وألقى رئيس بلدية بعلبك الدكتور
حمد حسن كلمة قال فيها« :بعلبك
منبع الحضارات وملتقى الثقافات

وت��ك��ام��ل ال���رس���االت ،ه��ي مدينة
الهياكل والمعابد واآلث��ار الخالدة،
وتعج باألديرة والكنائس والمساجد
والمآذن والرجاالت الشامخة».
وأك��د أنّ لبنان سيبقى رسالة
النور والمحبة والشراكة في وسط
هذا الظالم الدامس والداهم.
وأل��ق��ى المفتي صلح كلمة قال
ويوحد
فيها« :الدين يجمع وال يف ّرق
ّ
وال ي��ب��اع��د ،وال��دي��ن أل��ف��ة ومحبة
وتسامح وتكامل.»...
واعتبر المطران رحال أنّ إقامة
تمثال للسيدة ال��ع��ذراء في بعلبك
عالمة محبة وانفتاح وتفاهم بين
بعضنا.
وتابع« :ال��وس��ام األول لبعلبك
ألن��ه��ا خ���زان ال��م��ق��اوم��ة ف��ي سبيل
لبنان ليبقى واح���دا ً
م��وح��دا ً بين
ّ
جميع أبنائه ،والوسام الجديد الذي
يعلق اليوم على ص��در بعلبك هو
تمثال مريم ،وهو وسام شرف وع ّز
وكرامة».
وألقى المطران عطا الله كلمة قال
فيها« :شبيبتنا المنادية بالعيش

الواحد ،قامت بإعالء نصب لسيدة
الرجاء في ساحة من ساحات بعلبك
لتغذي الرجاء في قلوبنا وتحثنا
لنكون في كل حين مستعدين للرد
على كل من يطلب منا دليالً على
ال��رج��اء ال���ذي فينا ،وإن األج��ي��ال
الطالعة ستث ّمن هذا العمل».
وكانت كلمة للنائب إميل رحمة
ق���ال ف��ي��ه��ا« :أن ينتصب تمثال
للسيدة العذراء في بعلبك ،يعني
أن مدينة الشمس والهياكل الدهرية
الرابضة في قلب بقاعنا الخصيب
تشهد ألصالتها ول��دوره��ا الجامع
ول��ح��ض��ن��ه��ا ال���داف���ئ ال����ذي يغمر
الصليب وال��ه�لال ف��ي عناق أب��ديّ
يعكس صورة التالقي النوعي بين
األدي��ان السماوية في هذه المدينة
الموغلة عمقا ً في رحم التاريخ».
ورأى أنّ هذا المشهد البعلبكي
ال��ج��ام��ع ي��م��ث��ل ص����ورة م��ص ّ
��غ��رة
الغني بتعدّديته
للمجتمع اللبناني
ّ
وتن ّوعه ،والذي نحرص على ثباته
وتماسكه في وجه الفتن ورياح الشر
التي تعصف من دون هوادة.

�أخبار متفرقة
حملة تلقيح �ضدّ �شلل الأطفال في طرابل�س

اختتام مخيم �صيفي للأطفال في ددّ ه

ّ
نظمت «مستوصفات الكرامة للعمل الخيري» في حزب «شباب التح ّرر العربي» بالتعاون مع وزارة
الصحة العامة ،حملة تلقيح ض ّد شلل األطفال في طرابلس شملت منطقة محرم ومحيط جامع طينال.
وأشرفت عليها مسؤولة المستوصف المركزي في كرم القلة أمينة كينك ومسؤول قطاع «شباب التح ّرر»
في طرابلس ماهر شعراني الذي أوضح في كلمة ألقاها في نهاية الحملة أ ّنها استكمال للحمالت المتواصلة
في المدينة بالتعاون مع وزارة الصحة وبدعم مباشر من الوزير السابق فيصل كرامي ،وهذه الحملة شملت
المناطق الشعبية واستفاد منها اليوم نحو  200طفل وطفلة من طرابلس.
وختم« :إننا إذ نشكر الوزير كرامي على دعمه المستمر لكل قضايا طرابلس ومصالح أهلها ،نن ّوه بتعاون
وزارة الصحة في طرابلس وبيروت ،خصوصا ً وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور ومسؤول طبابة طرابلس
ورئيس مصلحة الصحة في الشمال».

احتفلت «الرابطة النسائية الخيرية االجتماعية» في ددّه باختتام مخيمها الصيفي األول لألطفال «into
 ،»the starsبرعاية المجلس البلدي ،وذلك في مبنى الرابطة ،بحضور أعضاء المجلس البلدي ،المختار
محمد األيوبي ،رئيسة الرابطة غادة األيوبي واألعضاء ،رؤساء جمعيات وأندية ،شخصيات واألطفال
المشاركين وأهاليهم.
وألقت ليلى األيوبي كلمة ترحيب ،فكلمة لغادة األيوبي أشارت فيها إلى أنّ كثيرين من الناس ف ّرطوا في
أوقاتهم ،وف ّرطوا في أعمالهم ،ومع زيادة التفريط أضاعوا أبناءهم .ومع بداية اإلجازات انقلبت الموازين في
البيوت ،فأصبح الليل نهارا ً والنهار ليالً ،وأصبح االبناء في الشوارع من دون حسيب أو رقيب.
ولفتت إلى أنّ فكرة المخيم جاءت ضمن إطار مساعدة األهل في تربية اوالدهم« ،إذ تقدّمت بها ثلة من
شابات البلدة إلى إدارتنا في الرابطة وكان هذا الموضوع يدعو لالهتمام الشديد والمبادرة الطيبة منهن،
وقد القى استحسانا ً من إدارة الرابطة».
ون ّوهت بدعم المجلس البلدي للمخيم ماديا ً ومعنوياً ،آملة منه الدعم المستمر في النشاطات كافة لما
فيه مصلحة البلدة وأبنائها.
ث ّم كانت كلمات شدّدت على أنّ المخيم لم يكن مج ّرد مكان للعلم والتسلية« ،إنما علّمنا كيف نصبح شبانا ً
وشابات ذوي قيمة في المجتمع ،تعلّمنا كيف نصبح أكثر انتظاما ً والتزاماً».
و ِباسم األهالي ،ألقى محمد عثمان األيوبي كلمة دعا فيها جميع السيدات إلى لالنتساب إلى الرابطة
ودعمها لتقديم المزيد من االعمال والنشاطات واالبتعاد عن المناكفات والتحديات الحزبية والعائلية التي
أدّت إلى شلل ليس في الرابطة فحسب ،إنما على صعيد القرية كاملة.
وشجع على تعليم األطفال ،خصوصا ً الذكور م ّمن يمضون أوقاتهم في األزقة والطرقات ويضيّعون
ّ
أوقاتهم في اللهو بعيدا ً من العلم والعمل .داعيا ً إلى إيجاد برامج ووسائل لضبط هذه الظاهرة المخيفة من
كافة المقيمين في البلدة.

غداء في ّ
جزين
في ذكرى افتتاح الم�ستو�صف الخيري
احتفلت رئيسة «المركز الوطني الخيري للعيون» في جزين فريال القطار ،بذكرى افتتاح المستوصف
الخيري في جزين ،بإقامة مأدبة غداء في المدينة حضرها رئيس اتحاد بلديات جزين خليل حرفوش،
رئيسة «المركز الوطني للعيون» أرملة النائب الراحل مصطفى سعد ،نجال سعد ،لميا أسود ،روزي كنعان،
وحشد من الشخصيات.
وألقت نجال سعد كلمة تحدثت فيها عن أنشطة المركز ،والخدمات التي يقدّمها.
كما تحدّثت القطار عن مركز جزين والمستوصف الخيري ،وشكرت الحضور.

األطفال المشاركون في مخيّم ددّه
ثم ألقى الرئيس السابق للبلدية طوني الحيالني كلمة ِباسم الرئيس الحالي ربيع األيوبي ،ن ّوه فيها
بجهود الرابطة ودورها في توجيه الناشئة وتدريبهم على االنضباط .وأ ّكد دعم البلدية لكافة النشاطات
الثقافية والفكرية واالجتماعية في البلدة ،مشيرا ً إلى مشاريع البلدية العامة في هذا المجال ،ال سيما دعمها
إنشاء ملعب رياضي قرب مج ّمع «الواحة» .وأعلن عن تشكيل لجنة ثقافية في البلدية برئاسة هاشم
األيوبي لالهتمام في هذا الشأن.
ث ّم قدم األطفال المشاركون في المخيم وصالت من الرقص والغناء والشعر والعروض المسرحية .وكان
عرض مص ّور ألهم نشاطات المخيم ،ومعرض ألشغاله اليدوية.

