4

حمليات �سيا�سية

السنة السادسة  /اجلمعة  3 /تشرين األول  / 2014العــدد 1601
Sixth year / Friday / 3 October 2014 / Issue No. 1601

مهرجان «الكورة �أحلى» احتفالية بموا�سم الحق والخير والجمال
�إطالق للطاقات وزرع الفرح في مواجهة التيئي�س والإرهاب

عميدة البيئة في حفل االفتتاح

زهرة حمود
ه��ي ال��ك��ورة ال��خ��ض��راء ،أرض
ال����رزق وال��خ��ي��ر وال��ع��ل��م وال��ع��ز،
أرض الشجرة المباركة ،الزيتونة
المع ّمرة المتشبّثة بالحياة تشبّث
أب��ن��اء ال��ك��ورة بأرضهم وت��اري��خ
آبائهم وأجدادهم.
ه��ي ال���ك���ورة ت��ل��ي��ق ل��ه��ا وب��ه��ا
االح��ت��ف��االت ،ف��ه��ي المتواضعة
ت��واض��ع أش��ج��اره��ا ال��م��ع��ط��اءة،
الشامخة بشموخ ما يسيّجها من

رقص شعبي
د .باخوس وهبة وأعضاء هيئة
المنفذية ،رئيس اتحاد بلديات
الكورة كريم بو كريم ،رئيس بلدية
أميون غسان كرم ،رئيسة مجلس
إن��م��اء ال��ك��ورة ع��ائ��ش��ة طيسون
وأعضاء المجلس ،مديرة مدرسة
القديسة تيريزا األم تيريز صقر،
رؤساء بلديات وجمعيات وأندية،
مختارو البلدة ،ومرشدات التربية
الوطنية ،وح��ش��د م��ن القوميين
وأبناء المنطقة والجوار.

عميدة البيئة :مهرجانات الكورة
والمتن وبيروت زرعت الفرح
وظ ّهرت �إرادة الحياة
في مواجهة ّ
كل �أ�شكال التيئي�س
ج��ب��ال ل��ب��ن��ان ،تنبسط بسكينة
وهدوء من القمم العالية إلى رمال
ترحب بالزائر ،وتواجه
الشاطئ،
ّ
تعج
ال��غ��ازي بحمية ال��ف��رس��ان،
ّ
أرض��ه��ا بالخير الوفير ،ويمتلئ
أهلها بالعلم والوعي والثقافة.
م��ه��رج��ان زي��ت��ون��ه��ا ال��س��ن��وي،
أوقفته سنوات الحرب العجاف،
وح��اول ممزقو األرض تعويدها
على مهرجانات ت��أخ��ذ طابعهم
التشتيتي ،لكن أبناء الكورة ،هم من
طينة الحزب الجامع التوحيدي،
وقد تعانقت زيتوناتها مع التحية
لسورية ،ك � ّل س��وري��ة ،وص ّممت
الكورة على البقاء في موقعها ،لذا
أص � ّرت على استعادة زمن العز،
فشهدت مهرجان «الكورة أحلى»
 LIFE.KOURAعلى أرض شير
مار يوحنا في بلدة أميون عاصمة
المنطقة ومنارتها.
ردّد الفضاء الرحب صوت النقر
على الطبل ،ووقع خطى من عقدوا
حلقات ال��دب��ك��ة ت��أك��ي��دا ً على أنّ
الحياة ال تليق إال بأبناء الحياة،
وم��ن م��ع��رض ال��زي��ت��ون ،وال��زي��ت
والصابون ،إلى معارض المونة
البيتية على اخ��ت�لاف أنواعها،

رئيس اتحاد
بلديات الكورة

وف��ي كلمته أك��د رئيس اتحاد
بلديات الكورة كريم بو كريم أنّ
هذا المهرجان هو األول من نوعه
من حيث تسميته بالكورة ،ليجمع
ك ّل أبناء المنطقة .ولم يحمل اسم
بلدة بعينها ،بعد أن كان مهرجان
الزيتون يجمعها في احتفال واحد،
ونتم ّنى أن يُعاد إحياء ذلك التقليد
السنوي ،مؤكدا ً أهمية جمع أهل
الكورة بك ّل أطيافهم.

رئيس بلدية أميون

أما رئيس بلدية أميون غسان
كرم ،فرأى أنّ ك ّل من يراهن على
التعتيم على الكورة وتشويهها،
ن��ق��ول ل��ه إن��ه��ا س��ت��ب��ق��ى س��اح��ة
للمهرجانات .ولمَن يراهن ويعمل
على عرقلة المهرجانات في أميون
أو إلغائها ،نقول إن��ه يراهن في
المكان الخطأ .وأكد كرم أنّ الكورة
ستبقى متن ّفسا ً ل��ل��ف��رح ،ول��ك� ّل
الناس بحلتها البهية التي يعرفها
الجميع.

جميعة ك�شافة النه�ضة:
�أثبت الم�شاركون جدارة
بتحمل الم�س�ؤولية وقدرة
ّ
ّ
على تحدي كل الظروف
وال���ت���ي ت��ع��ب��ق ب��رائ��ح��ة األرض
ال��م��ع��ط��اءة ،إل��ى م��ع��رض الكتب
والشتول.
يأتي معرض «ال��ك��ورة أحلى»
ليؤكد على تبادل الحب والعشق
بين األرض وأبنائها.
المهرجان أقيم برعاية اتحاد
بلديات الكورة ،وحضر االفتتاح
عميدة ش��ؤون البيئة في الحزب
ال���س���وري ال��ق��وم��ي االج��ت��م��اع��ي
ميسون قربان ،منفذ عام الكورة

عروض المهرجان

انطالقة المهرجان بدأت بعرض
فني رائع وبالزفة والرقص والدبكة،
وت��ف��اع��ل ال��ح��ض��ور ال��ح��م��اس��ي،
فتراقصت مع أنغام الموسيقى،
أف��راح أميون التي ما اعتادت إال
تج ّمعات الفرح ساحاتها ،وتألق
العرس التراثي .كما شهد معرض
الكتاب حشدا ً من ال���زوار ،وكان
للمنتجات البلدية والحرفيات

واألشغال اليدوية معرضها ،كما
أقيمت نشاطات ثقافية وترفيهية
ورياضية وبيئية وقدمت عروض
فنية وتراثية ومواهب كورانية،
ت��رف��ل ب��ال��ف��رح ،تغني للخلود،
لتؤكد الكورة مرة جديدة رمزيتها
وتميّزها وفرحها وإرادة الحياة
ل��دى ابنائها ،كزيتونها العتيق
عتق السنين الممتدّة إلى ما قبل
الجلي.
التاريخ
ّ
ال��م��ش��ارك��ون ف��ي ال��م��ه��رج��ان
رجاال ً ونساء ...شبابا ً وشابات..
أطفاال ً وزه��رات وأشباال ً كان لهم
انطباعتاهم االيجابية ،من خالل
مالمح الفرح التي تسكنهم ،وحين
ت��ب��ادر إل���ى س���ؤال أح��ده��م ،ي��ر ّد
بابتسامة ملؤها ال��ف��رح والعز،
ال��وق��ت ليس للكالم ،ب��ل للفرح،
ف��ه��ذا ي��وم ف��رح مميّز ومهرجان
استثنائي ،وه��ذا كان لسان حال
المشاركين.

جميعة كشافة النهضة

وألنّ جميعة كشافة النهضة
ه��ي الجهة التي ت��و ّل��ت التنظيم
وتوجيه ال��دع��وات ك��ان ال ب � ّد من
لقاء عضو الجمعية نضال ضاهر،
وهي من اللجنة المنظمة ،فأكدت
أنّ الجمعية أرادت م��ن خ�لال
م��ه��رج��ان ( )koura.lifeزرع
الفرح والتشديد على إرادة الحياة،
الفتة إلى أنّ مهرجان koura.life
هو امتداد للمهرجانين السابقين
 shweir.lifeو makdessi.
 lifeاللذين حققا أهدافهما كما
مهرجان الكورة اليوم .وقالت :من
خ�لال المهرجان استطعنا جمع
الطاقات الشبابية الكورانية بيوم
ت��راث��ي ك��وران��ي ش��ع��اره «ال��ك��ورة
خ��ض��را» ،وق��د أثبت المشاركون
أنهم جديرون بتح ّمل المسؤولية
وبالتحدّي على رغم ك ّل الظروف،
وأنّ الكورة بعزم وإرادة أبنائها
ستظ ّل كورة العلم والثقاقة ،كورة
الحق والخير والجمال.
وأش��������ارت ض���اه���ر إل�����ى أنّ
المهرجان تزامن مع خير السماء
الذي تمثل بهطول األمطار الغزيرة،
وعلى رغم ذلك اندفع الناس إلى
المشاركة في فعاليات المهرجان
ال��ت��ي تض ّمنت م��ع��رض�ا ً للكتاب
وآخ��ر للمونة ،وع��رض حرفيات
وم���أك���والت ش��ع��ب��ي��ة ،وأل��ع��اب��ا ً
لألطفال ومواهب كورانية ،إضافة
إل��ى ال��ف��ق��رات الفنية والتراثية.
وقالت :المهرجان نجح وترك أثرا ً
طيبا ً لدى الجميع ،ونحن نعتبر
أنّ الفرح يجب أن ي�لازم حياتنا
ال��ي��وم��ي��ة ف��ي م��واج��ه��ة ال��ظ��روف
الصعبة التي تحيط بناء.
�س ض��اه��ر أن تتوجه
ول��م ت��ن� َ
بالشكر إلى ك ّل من ساهم في إنجاح
المهرجان ،من بلديات وجمعيات
ونوا ٍد ومتب ّرعين ،وكذلك تلفزيون
 o.t.vال��ذي ساهم في التعريف
عن أه��داف المهرجان وغايته من
خالل مقابلة تلفزيونية مع أعضاء
اللجنة التنظيمية ،وتساءلت
عن السبب من وراء غياب بعض
وس��ائ��ل اإلع�ل�ام ع��ن تغطية هذا
يضج بالفرح ،وكأنّ
الحدث الذي
ّ
معني بالفرح.
اإلعالم غير
ّ

ناظر اإلذاعة واإلعالم

أم��ا ناظر اإلذاع���ة واإلع�ل�ام في
منفذية الكورة الدكتور هنيبعل
ك������رم ،ف���ت���ح���دث ع����ن ال���وح���دة

معرض الكتاب
االج��ت��م��اع��ي��ة ،وأه��م��ي��ة ال��ع��م��ل
المشترك بين مختلف الشرائح،
للحفاظ على بلدنا ،ال سيما في
هذه الظروف الصعبة .والدقيقة
التي نواجه فيها أشرس حرب ض ّد
أخطر أن��واع اإلره��اب .وك��ان معه
لقاء سريع أ ّكد خالله «أنّ ثقافتنا
هي ثقافة الحياة ،ولن يتمكن أحد
م��ن الضغط علينا لتكبيلنا ،أو
تجميدنا أو إقصائنا عن الحياة،
لنحياها بسعادة ،حياة يسودها
السالم وتغمرها المحبة».

جنونيّة للفكر الموتور والمتط ّرف
الذي ال يؤدّي إال إلى الدّمار .أردنا
أن نقدّم من خالل هذا المهرجان
شيئا ً حقيقيا ً وإيجاب ّيا ً ينير ظلمة
هذا ال ّزمن الملبّد بالغيوم .أردنا أن
نبيّن من خالل هذا المهرجان ،بما
فيه من نشاطات متن ّوعة ،الوج َه
الحقيقي للكورة وللوطن ،بحيث
ت��ت��داخ��ل ،ك��م��ا ت����رون ،م��ع��ارض
الكتب المختلفة باألعمال اليدوية،
ب���أص���ن���اف ال���زي���ت وال���زي���ت���ون
وال��ص��اب��ون ال��ك��وران��ي ،بأهازيج

رئي�س اتحاد البلديات:
مهرجان «الكورة �أحلى» الأول
من نوعه ويجمع �أبناء المنطقة
ّ
بكل �أطيافهم
وعن اختيار توقيت المهرجان
في أواخر أيلول ،ال سيّما أنّ الكورة
م��ع��روف��ة ب��ارت��ف��اع نسبة أع��داد
المغتربين فيها ،وه��م يغادرون
الكورة أوائل أيلول قال كرم« :إنّ
افتتاح هذا ال ّنشاط الذي سنسعى
ليكون س��ن��و ّي�اً ،يأتي ف��ي سياق
ال��ع�لاق��ة الحميمة ب��ي��ن ال��ك��ورة
والخير المتم ّثل بالزيت وبشجرة
الزيتون التي ارتبطت تاريخ ّيا ً
باسم الكورة .فالمزارعون في قرانا
على أعتاب افتتاح مواسم القطاف.
أردن��ا ،بالتعاون مع المشاركين
ف��ي إع���داد ال��م��ه��رج��ان ،أن يكون
التوقيت ،توقيت م��لء الخوابي
بالزيت المبارك ،هو عنوان هذا
النشاط الجامع .هذه األرض هي
أرضنا التي توارثناها منذ القدم
عن أجدادنا ،جيالً بعد جيل ،ومن
التمسك بها والعمل على
واجبنا
ّ
حمايتها ،فال ولن يتمكن أحد من
دفعنا إل��ى تركها أو التنازل عن
حبّة واحدة من ترابها».
وردا ً على س���ؤال ح��ول م��ا إذا
كان هناك قلق أو تخ ّوف من إقامة
ه��ذا المهرجان الشعبي في هذه
الظروف الحساسة قال كرم« :إ ّنه

الفرح المرسوم على وجوه الصبايا
وال��ش��ب��اب ،باللوحات المعبّرة
عن حب الحياة ،عن التضحية،
عن االنفتاح ...إنه مهرجان يدعو
المك ّونات الثقافية واالجتماعية
واألكاديمية والحرفية في الكورة
إلى العمل جنبا ً إلى جنب ،ويدا ً بيد
للسير بالوطن إل��ى المكان الذي
يليق به وبأبنائه ،وإل��ى حمايته
من ك ّل تش ّو ٍه أو اعتداء .هذه هي
الثقافة ال��وح��ي��دة ال��ت��ي ستكتب
لها الحياة في وطننا ،أما ثقافات
ال��ح��ق��د واالن���ع���زال والتجييش
الطائفي ،والتحريض المذهبي،
والفكر التكفيري ال��م��ري��ض ،ك ّل
هذا سيدفن تحت صخور الكورة
وتراب الوطن».

عميدة البيئة

اإلره���اب والتطرف بك ّل وجوهه
ومس ّمياته.
وأض��اف��ت :إنّ ن��ش��اط��ات ذات
طابع كرنفالي ُتعّ ّرف الناس على
م��ا تتميّز ب��ه ال��م��دن والمناطق،
تجاريا ً وزراعيا ً وصناعيا ً وحرفيا ً
واقتصادياً ،وتسلّط الضوء على
التراث والثقافة والفن ،وتكشف
ع��ن ط��اق��ات زاخ����رة وم��ؤهّ �لات
م��غ��م��ورة ،ه��ي نشاطات تساهم
في تعزيز إرادة الحياة وتعميق
االن��ت��م��اء ،وه���ذا كله يساهم في
ن��ه��وض مجتمعنا وتحصينه
ف��ي م��واج��ه��ة ت��ح��دي��ات التفتيت
والتيئيس واإلرهاب والتطرف.
وت��اب��ع��ت :إنّ ت��ف��اع��ل ال��ن��اس
ومشاركتهم في مهرجان الكورة
كما في مهرجاني بيروت والمتن،
هو دليل على النجاح الذي حققته
المهرجانات الثالثة ونحن نطمح
إل��ى تعميم ه��ذه النشاطات في
العديد من المناطق ،وربما على
امتداد بالدنا ودنيا االغتراب.
وأك��دت قربان أنّ المهرجانات
ال��ث�لاث��ة كشفت ل��ن��ا ع��ن ط��اق��ات
مهمة ،يمكن استثمارها واالعتماد
عليها ف��ي شتى الميادين وعلى
المستويات كافة ،ونحن أحوج
ما نكون إلى استثمار ك ّل طاقات
شعبنا من أجل تحصين مجتمعنا
بالفرح والصمود وإرادة الحياة.
وش���دّدت ق��رب��ان على ض��رورة
أن ت��رع��ى ال��دول��ة اللبنانية ك ّل

جانب من الحضور

رئي�س بلدية �أميون� :ستبقى الكورة
ّ
متنف�س ًا للفرح وللحياة
ّ
ولكل النا�س بحلتها البهية
التي يعرفها الجميع
البيئي ومعالجة نفايات المعاصر
والتأثير اإليجابي على البيئة،
أو لجهة توفير ف��رص عمل ،هذا
نموذج .وأضافت :م��اذا يمنع من
تحويل ض��ه��ور ال��ش��وي��ر والمتن
الشمالي إل��ى واح���ات سياحية،
وهذه منطقة سياحية بامتياز؟

مهرجاني رأس بيروت وضهور
الشوير دليالً على أنّ أبناء الحياة،
يتقنون نسج خيوط الفرح ،على
م��ن��وال الحق والخير والجمال،
لتبقى هذه األمة قوية عزيزة بمن
يصنع النصر ومن ينشر السعادة
في النفوس.

«القومي» و�أهالي عينطورة والمتن ي�ش ّيعون المنا�ضل ر�شيد عازار

معلوف :تحالف رعاة الإرهاب ي�ستهدف
�إعادة �إنتاجه بت�سميات مختلفة

أم����ا ع��م��ي��دة ش�����ؤون ال��ب��ي��ئ��ة
ف���ي ال���ح���زب ال���س���وري ال��ق��وم��ي
االجتماعي ميسون قربان ،التي
واكبت ك ّل الخطوات والتحضيرات
لمهرجان ال��ك��ورة ،مثلما واكبت
تنظيم مهرجان ضهور الشوير،
وم��ه��رج��ان رأس ب��ي��روت ،أك��دت
أنّ مهرجان الكورة حقق الغاية

ناظر الإذاعة والإعالم:
لن ن�سمح لبرابرة التاريخ
الرغبة
�أن يقتلوا فينا الأمل �أو ّ
بال�صراع من �أجل التقدّ م
ّ
خالل التشييع في عينطورة
أيضا ً أمر مقصود ،أردن��ا أن نؤ ّكد
أن ال شيء يخيفنا ،وال شيء يمكنه
أن يثني عزيمتنا ،نحن قوم ُجبلنا
بعنفوان أرضنا ،بع ّزها ومجدها،
ب��ك��رام��ت��ه��ا ،بخيرها وبفرحها،
بقيامتها بعد ك ّل محنة ...سنبقى
متمسكين بهذه المسلّمات ولن
نسمح لبرابرة التاريخ أن يش ّوهوا
قدرتنا على الفعل ،وال أن يقتلوا فينا
بالصراع من أجل
األمل أو ال ّرغبة
ّ
التقدّم .تشهد بالدنا اليوم موجات

م��ن وراء إق��ام��ت��ه ،مثلما حصل
في المهرجانين الكرنفاليّين في
ضهور الشوير وبيروت ،فقد كان
الحضور وال��م��ش��ارك��ة الشعبية
ف��ي المهرجانات ال��ث�لاث��ة ،الفتا ً
واستثنائيا ً وقد استطعنا من خالل
هذه المهرجانات أن نزرع الفرح
ف��ي ن��ف��وس المواطنين ،ال سيما
األط��ف��ال ،وتظهير إرادة الحياة
ل��دى أب��ن��اء شعبنا ،ف��ي مواجهة
ك ّل أشكال التيئيس المتأتية من

شيّع الحزب السوري القومي
االجتماعي وأهالي بلدة عينطورة
ومنطقة المتن الشمالي المناضل
القومي رشيد ع��ازار بمأتم حزبي
وشعبي في كنيسة م��ار نوهرا ـ
عينطورة ،وتقدم موكب التشييع
حملة األكاليل ،وشارك فيه الوزير
ال��س��اب��ق ف���ادي ع��ب��ود وع���دد من
فاعليات المنطقة .كما شارك وفد
من قيادة الحزب ض ّم إلى رئيس
المجلس األعلى ال��وزي��ر السابق
محمود عبدالخالق ،عميد العمل
وال���ش���ؤون االج��ت��م��اع��ي��ة ن��زي��ه
روح��ان��ا ،عضو المجلس األعلى
النائب السابق غسان األشقر،
وكيل عميد القضاء اياد معلوف،
الرئيس األس��ب��ق للحزب مسعد
حجل ،منفذ ع��ام المتن الشمالي
سمعان ال��خ��راط وأع��ض��اء هيئة
المنفذية ،رئيسة مؤسسة رعاية
أسر الشهداء نهال رياشي ،عدد من
أعضاء المجلس القومي ومسؤولي
ال��وح��دات الحزبية ،وج��م��ع من
المواطنينوالقوميين.
وت���رأس ال��ق��داس األب يوسف
الخوري ،وألقت نضال عازار كلمة
تحدثت فيها عن الراحل وأكدت أنّ
عينطورة ستبقى معقالً للقوميين
وللفكر الح ّر.

كلمة مركز الحزب

حلقة دبكة شعبية

نشاط ه��ادف ،وأن تضع خططا ً
من أجل إنماء المناطق ،واالهتمام
بما تمتاز به ك ّل منطقة .فالكورة
تمتاز بزيتونها ،لكن ال��دول��ة لم
تقم ب��أيّ عمل تحفيزي للناس،
فماذا لو أقيمت محطات لمعالجة
ن��ف��اي��ات معاصر زي��ت الزيتون
وأخ����رى إلن��ت��اج وت��خ��زي��ن زي��ت
الزيتون ضمن مواصفات عالمية،
وما هي إيجابياته إنْ لجهة دفع
الناس وراء االهتمام بالزراعة،
أو لجهة التقليل م��ن ال��ت��ده��ور

وختمت ق��رب��ان م��ؤك��دة العزم
على مواصلة النشاطات الهادفة
وتكريسها حتى تصبح أولوية في
عملنا وفي حياتنا ،ألنّ زرع الفرح
وتعميق الثقافة والفن وتظهير
مميّزات مناطقنا ،ه��ي شكل من
أشكال التحدّي ومقاومة االحتالل
واإلرهاب والتطرف.
عدنا من أميون ونحن على يقين
أنّ مهرجان ال��ك��ورة نيشان عز
على صدر أبنائها :الذين ينتجون
«فنا ً وفكرا ً وغالالً» ،وهو شكل مع

ث��م أل��ق��ى وك��ي��ل عميد القضاء
اي��اد معلوف كلمة مركز الحزب
واستهلها بالقول إنّ الموت يغيّب

معلوف يلقي كلمة مركز الحزب
الجسد لكن النفس تفرض حقيقتها
على ه��ذا ال��وج��ود ،الف��ت�ا ً إل��ى أنّ
الرفيق الراحل اعتنق مبادئ الحزب
السوري القومي االجتماعي ،وأنشأ
عائلة قومية اجتماعية ،تربّت
على اإليمان بوحدة المجتمع ونبذ
الطائفية والمذهبية.
وأض���اف :إنّ اعتناق العقيدة
التي وضعها س��ع��اده ،وترجمة
مبادئ الحزب المحيية ،هما السبيل
للنهوض بأمتنا وتكريس وحدتها
الروحية واالجتماعية في مواجهة
مشاريع التفتيت والشرذمة ،مؤكدا ً
االستمرار في نشر الفكر القومي
والوعي االجتماعي ،ومحاربة ك ّل
غرائز اإلرهاب والتطرف التي تهدّد
وحدة مجتمعنا.
وح����ذر م��ع��ل��وف م��ن خ��ط��ورة
اإلره���اب والتطرف ال��ذي يتهدّد

بالدنا وأكد أنّ علينا مواجهة هذا
اإلرهاب على كل الصعد السياسية
والفكرية والنضالية والعسكرية،
ألنه إرهاب هدّام يستهدف وجودنا
وح��اض��رن��ا ومستقبلنا ...وه��ذا
اإلرهاب يلقى دعما ً من دول غربية
وعربية وإقليمية تزعم اليوم أنها
تقيم تحالفا ً لمحاربة اإلره��اب،
لكنها في الحقيقة هي َم��ن يدعم
اإلرهاب ويم ّوله ويسلّحه ويسهّل
مم ّراته ،وهي تريد من خالل عنوان
مكافحة اإلره���اب إع���ادة إنتاجه
بتسميات مختلفة.
وخ��ت��م معلوف كلمته مقدّما ً
التعازي باسم رئيس الحزب األمين
أسعد ح���ردان وأع��ض��اء القيادة
الحزبية إلى عائلة الرفيق الراحل
رش��ي��د ع���ازار وأه��ال��ي عينطورة
والمتن.

