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حمليات
لجنة الأ�سير �سكاف تزور جمعيات بيروتية
وت�ضيء �شموع ًا ت�ضامن ًا مع الأق�صى

الحطب خيار �أول لتدني كلفته ...و�أزمة التدفئة واردة

كيف تتح�ضر �شبعا ال�ستقبال ال�شتاء القا�سي؟

زار وفد من لجنة أصدقاء األسير يحيى سكاف ،مقر
«الرابطة األهلية» في الطريق الجديدة ،والتقى رئيسها
راجي الحكيم ،الذي أكد أن قضية األسير يحيى سكاف
واألسرى في السجون «االسرائلية» ،قضية مركزية لدى
الرابطة االهلية ولدى أبناء بيروت ،وهم إلى جانب عائلة
األسير يحيى سكاف وأصدقائه في نضالهم المشروع من
أجل تحرير األسير يحيى سكاف ،الذي أصبح رم��زا ً من
رموز النضال في مواجهة العدو الغاصب.
كما زار الوفد مق ّر «رابطة أبناء بيروت» والتقى رئيسها
رح��ب بالوفد في بيروت عاصمة
ابراهيم كلش ال��ذي ّ
وضحى من أجل
المقاومة التي ستبقى وفية لمن ق��دّم
ّ
فلسطين ،وفي مقدّمهم عميد األسرى اللبنانيين والعرب
يحيى سكاف .وأعلن أن الرابطة ستقوم بنشاطات داعمة
لقضية األسير سكاف.

تحقيق :ربيع ضاهر
ت ّتجه األنظار دوما ً إلى بلدة شبعا ،لما لها من
مكانة جغرافية مهمة .ارتفاعها الذي يتجاوز
 1400متر عن سطح البحر ،يجعل شتاءها
صعبا ً وطرقها شبه مقفلة بسبب الثلوج.
بين تالل تعلوها مراكز صهيونية متربّصة
بها ،وطبيعة جغرافية قاسية ،اعتاد أهالي
شبعا التأقلم مع هذه «القسوة» ،ما انعكس على
بنيتهم الجسدية الصلبة قدر ًة على التحمل.
السنة الماضية كانت استثناءً ،لكن كلّ
��اس هذه السنة،
التوقعات تشير إلى شتاء ق ٍ
فترى إقباال ً الفتا ً من قبل بعض المواطنين على
التم ّون بالحطب بسبب قدرته على مواجهة
البرد وتد ّني درجات الحرارة ،كما أنه أوفر ثمناً،
إذ إن البعض يستفيدون من تقليم الزيتون
وب��ع��ض األش��ج��ار ،أو يلجأون إل��ى األح���راج

المحيطة بالبلدة ،فيما استخدام المازوت يأتي
في الدرجة الثانية بسبب تد ّني فعاليته في
مواجهة البرد ،وبسبب سعره المرتفع أيضاً.
يتداول المواطنون أنّ كلفة «بيك آب» الحطب
( 3إلى  4أطنان) تبلغ  800ألف ليرة لبنانية،
في حين أنّ ثمن صفيحة المازوت حوالى 23
ألف ليرة ،وبالتالي ،األمر يحتاج إلى ميزانية
خاصة للتدفئة.
ال يقتصر ه ّم تأمين وسيلة التدفئة وميزانيتها
على أبناء البلدة الذين ال يتعدّى عددهم شتا ًء
ثالثة آالف نسمة (من أصل أربعين ألفا ً غير
مقيمين) فقط .إنما على «ضيوف» البلدة ،أي
النازحين السوريين الذين صار وجودهم جزءا ً
منها ،ال بل فاق عددهم عدد أبناء البلدة ،إذ وصل
إلى  ،4800وهم أيضا قلقون ،ألنه حتى الساعة
لم تعلن أيّ جهة رسمية أو دولية استعدادها
لتوفير التدفئة ل��ه��م ،وأك��ث��ر م��ا ي��ردّدون��ه:

«سنلتحف البطانيات» ،ألن ال قدرة لهم على
تأمين كلفة الحطب أو المازوت.
أحد النازحين السوريين ذكر أن ما جناه من
تقليم الزيتون هو كل ما يملك حتى الساعة ،على
رغم أ ّنه غير كاف ،وال قدرة مادية لشراء المزيد
بسبب تراجع فرص العمل ،فيما لفت سوري
آخ��ر إل��ى أن��ه في ح��ال لم تساعدهم مفوضية
الالجئين هذه السنة كما فعلت السنة الماضية،
فإن شراء كميات قليلة من المازوت واالقتصاد
بصرفها ،او اعتماد جفت الزيتون ،أو العودة إلى
سورية ...احتماالت مفتوحة!
بعض أب��ن��اء البلدة يخشون أزم��ة تدفئة
هذه السنة بسبب الوضع االقتصادي العام،
ومزاحمة اليد العاملة السورية ،إضافة إلى
تراجع المساعدات التي ك��ان يقدّمها سابقا ً
بعض الميسورين في البلدة ألبنائها في فصل
الشتاء بسبب عدد النازحين السوريين الذي

اجتماع في بلدية الغبيري لإنجاح «الإيد بالإيد»
التقت رئيسة جمعية احتفاالت بيروت نجوى بارودي،
ضمن إطار االستعداد إلنجاح حملة «اإليد باإليد» التي
ستنظمها الجمعية برعاية وزير السياحة ميشال فرعون
في  30الحالي ،رئيس اللجنة التربوية في بلدية الغبيري
ماهر سليم ،بحضور عدد من م��دراء المدارس الرسمية
وأساتذتها في المنطقة.
وأشارت بارودي إلى أنّ تنظيم هذه الحملة يأتي في
سياق الرد على ما يجري حولنا من أح��داث دموية ،مع
تأكيدنا على أن التن ّوع والعيش المشترك هما العماد األول
لبقاء لبنان مشعّ ا ً بالحضارة واالنسانية.
وأوضحت أنّ مشروع «اإليد باإليد» الذي سيربط بين

مدينتي طرابلس وصور عبر سلسلة بشرية متماسكة
في  30الحالي ،مع رسم حرف « »Uفي ساحة الشهداء
بأجساد طالب المدارس الرسمية والجمعيات الكشفية
والمؤسسات التربوية بمناسبة عيد االستقالل ،إنما يهدف
إلى توحيد القلوب والنفوس على مصلحة لبنان العليا
على رغم االختالف في وجهات النظر ،وفي الوقت عينه
إلى الدخول في كتاب «غينيس» لألرقام القياسية.
وأعرب سليم عن رغبة المجلس البلدي في الغبيري في
تمتين التعاون وم ّد يد المساعدة بغية إنجاح النشاط،
آمالً من مدراء المدارس بذل جهودهم للمساهمة في إبراز
ورسالي.
الحدث بشكل حضاريّ
ّ

ارتفع خالل السنة الماضية.
هاشم هاشم ،صاحب أحد المحال التجارية
في البلدة ،ذكر لـ«الوكالة الوطنية لإلعالم» أنّ
الجميع يعانون ضيقة اقتصادية ،مشيرا ً إلى أنّ
«دفتر الديون» يشهد على ذلك ،فال سيولة وال
مساعدات كافية.
عفيفة ناصر ،أرملة ال معيل لها ،تقول إن برد
شبعا القاسي ال يواجهه سوى الحطب ،لكن
«العين بصيرة واليد قصيرة ،فمن أين نأتي
بثمنه؟».
وتجدر اإلش��ارة إلى أن فئة كبيرة من أبناء
البلدة تعتمد على عدد من الزراعات التي تشتهر
بها البلدة والتي تشكل مورد رزق أساسيا ً لها،
كالكرز والجوز ،إلاّ أنّ الجفاف الذي عاناه لبنان
السنة الماضية أتلف الموسم وقضى على
هاتين الزراعتين بشكل كبير ،فأصاب أصحابها
مالي.
عجز
ّ

عُ قد في بيروت ،المؤتمر الطبي اللبناني الروسي األول ،بحضور وفد روسي رفيع المستوى من
متخصصين في
متخصصة ،وأطباء روس
جامعة «الصداقة بين الشعوب» وجامعات روسية
ّ
ّ
أمراض القلب والغدة والجهاز الهضمي.
افتتح الحفل بالنشيدين الوطنيين اللبناني والروسي ،فكلمة نادي متخ ّرجي معاهد روسيا
مرحبا ً بالحضور ،ومؤكدا ً أنّ انعقاد
االتحادية وجامعاتها ،ألقاها الدكتور رجا العلي رئيس الناديّ ،
المؤتمر ليس إال صحوة فكرية وعلمية وايمانا ً بالقدرات المميزة للعلماء الروس والمتخ ّرجين
اللبنانيين من المدارس والمعاهد والجامعات الروسية.
واعتبر أنّ هذا المؤتمر سيستكمل بمؤتمر طبي كبير يعقد في شهر أيار من العام المقبل .2015
وتحدث الدكتور عبد الحليم فضل الله ممثالً نقيب االطباء ،ث ّم ألقى كلمة جمعية أطباء القلب
رئيسها الدكتور نيكوال مسلّم ،أما الدكتور خيرات أحمدوف المستشار االول في السفارة الروسية،
فألقى كلمة السفير الروسي في لبنان .وكانت كلمة لوزير الصحة مثله فيها الدكتور بهيج عربيد ،أما
الوفد الروسي فتحدث ِباسمه الدكتور أغورتسوف بافل.
شارك في المؤتمر عدد من شركات االدوية واالطباء والخبراء المتخصصين ،واستمرت المحاضرات
من الصباح وحتى المساء ،تخللها استراحة غذاء على شرف االطباء والمشاركين.
استهل المؤتمر بشرح للدكتور أغورتسوف بافل عن أمرض الكبد ،والدكتور كورنيكوفا إيرينا عن
أمراض السكري والغدّة الدرقية ،ث ّم تحدث الدكتور غازي الحلبي عارضا ً أحدث االبتكارات العلمية
والبحوث في وسائل تشخيص أمراض القلب ،مع مقارنة بين االجهزة الطبية الغربية وابتكارات
التكنولوجيا الروسية في هذا المجال ،وكان للدكتور تشبيسوف سيرغي كلمة حول دور الوقت في
عدم انتظام دقات القلب.
وفي جلسة بعد الظهر ،تحدثت الدكتور كوتوفسكايا يوليا عن أمراض ارتفاع الضغط الدموي،
والدكتور مكرم بحمد عن نشاف شرايين القلب ،أما الدكتور حكمت االحمدية فكانت مداخلته حول
أمراض ترقق العظم ،بينما كانت كلمة الدكتور مارتينوف آلِكسي وكلمة الدكتور يفتدشينكو فالديمير
حول قصور عضلة القلب والعالج الجراحي لعدم انتظام دقات القلب.
واختتم المؤتمر بجلسة نقاش وحوار ،وكان إجماع على استمرار التواصل بين الخبراء الروس
واالطباء في لبنان ،ألن العلوم بحاجة إلى اللقاءات وتبادل المعارف من أجل االنسان.

يوم توعوي لل�صيادين في محم ّية �إهدن

ّ
نظمت محمية حرج إهدن يوما ً توعويا ً للصيادين في مق ّر بلدية إهدن ،بعنوان «طلّوا الصيادين»،
وذلك بالتعاون مع مشروع الصيد المستدام ووزارة البيئة ،وشارك فيه نحو  25صيادا ً من زغرتا
والجوار.
استهلت اللقاء مديرة المحمية المهندسة ساندرا كوسا سابا ،فشكرت الجمعيات المتعاونة
والصيادين ،شارحة أهداف اللقاء ومتحدثة عن الطيور وتصنيفها عالمياً.
وتحدّث أدونيس الخطيب مدير مشروع «الصيد المستدام  »SPNCورئيس مجلة «صيد» ،ثم
مدير مركز الشرق األوسط للصيد الذي تناول مشاكل الصيد وهواجس الصيادين.
وتناول ماهر األسطا الفرق بين الطرائد والطيور وواقع الصيد والمخالفات الجسيمة التي يسببها
«الق ّواصون» .وتميّز اللقاء بالنقاش الصريح بين المنتدين والصيادين .وفي النهايةُ ،و ِّزع كتاب
«دليل امتحانات الصيد» الصادر عن وزارة البيئة والمتضمن كل ما يتعلق بقانون الصيد والمراسم
التطبيقية وكيفية إجراء االمتحان للحصول على رخصة صيد .وشارك في اللقاء مأمور المحمية
وبعض أعضاء لجنة محمية حرج إهدن.

من الحملة الطبية في «مستشفى الساحل»

وحيّا أمين س ّر اللجنة جمال سكاف ،موقف الروابط
والجمعيات المساندة لقضية األسير يحيى سكاف ،داعيا ً
إل��ى أوس��ع حملة تضامن مع قضيته و مع األس��رى في
السجون الصهيونية .مؤكدا ً أن قضية االسير سكاف هي
قضية كل الشرفاء وأحرار العالم.
إلى ذلك ،أضاءت لجنة أصدقاء األسير يحيى سكاف
الشموع في دارته في بحنين ـ المنية ،تضامنا ً مع األقصى
واألسرى في السجون «اإلسرائيلية» ،وفي مقدّمهم األسير
سكاف.
رص الصفوف والوقوف إلى جانب
ودعت اللجنة إلى ّ
الشعب الفلسطيني في تصدّيه للعدوان الصهيوني
البربري على المسجد األقصى ،ورفع الصوت والبندقية
معا ً لتحرير أراضينا المحتلة واألس���رى ف��ي سجون
االحتالل.

اعت�صام لـ«الديمقراطية»
في مخيم برج البراجنة دعم ًا للقد�س

حب اهلل يلتقي وفد ًا
ّ
من «الن�ساء العربيات»
حب
استقبل مسؤول الملف الفلسطيني في حزب الله النائب السابق حسن ّ
الله ،وفدا ً نسائيا ً من «رابطة النساء العربيات» ،برئاسة مستشارة وزير اإلعالم
السوري عمران الزعبي الدكتورة عبير سلمان ،وبحضور مسؤولة اللجنة
النسائية في هيئة دعم المقاومة .وجرى البحث في مشروع تأسيس «رابطة
النساء العربيات» التي تهدف إلى إعادة إحياء دور المرأة المقاوم في العالم
العربي .كما كان تشاور في األوض��اع العربية عموما ً والوضع الفلسطيني
القدسي ،وسط صمت
خصوصاً ،في ضوء استباحة العدو الصهيوني الحرم
ّ
وعربي متخاذل.
دولي مريب
ّ
ّ

�أخبار متفرقة
م�ؤتمر طبي لبناني ـ رو�سي
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إلى ذلك ،ك ّرمت إهدن و«الجمعية اللبنانية لدراسة المغاور  »ALESالعميد السابق في الجامعة
اللبنانية البروفسور هاني نقوال عبد النور ،في محمية إهدن الوطنية ،وذلك بمناسبة مرور أربعين
يوما ً على وفاته ،لكون الحرج كان أكثر األماكن التي أحبها الراحل في مسيرته العلمية.
شارك في التكريم نحو مئة من أصدقاء الراحل من أساتذة جامعيين وأعضاء في الجمعية ،ومن
الناشطين البيئيين ومن لجنة محمية إهدن وفريق عملها.
بدأ التكريم بصالة قصيرة لراحة نفس الفقيد ،ثم تحدّثت ساندرا كوسا سابا التي أكدت أن «غرس
اسم هاني عبد النور في غابة من غابات المحمية التي أحبها ولم يتوقف عن التردّد اليها ،التفاتة وفاء
لمن ّ
سخر قدرته العلمية وقام بإعداد دراسة ميدانية علمية مهمة بتمويل من السفارة البريطانية عن
الحشرات في المحمية».

حملة في «ال�ساحل» �ضدّ �سرطان الثدي

أطلق قسم المسؤولية االجتماعية في «مستشفى الساحل» ،تزامنا ً مع الحملة الوطنية للكشف
المبكر عن سرطان الثدي التي استمرت طوال شهر تشرين االول ،وبإشراف مباشر من رئيس
«مجموعة الساحل» الدكتور فادي فخري عالمة ،حملة خاصة تحت شعار «معا ً ض ّد سرطان
الثدي» ،بهدف نشر التوعية حول هذا المرض الخطِ ر ،وذلك من خالل إقامة معرض استمر لمدة ثالثة
أيام في حرم المستشفى ،حيث جرى تقديم االرشادات وتوزيع المنشورات حول التوعية الصحية
بين سيدات المجتمع ،إضافة إلى توزيع الشارات الزهرية التي ترمز إلى التضامن ض ّد هذا المرض.
مفصلة تناولت مفهوم هذا المرض وكيفية الوقاية منه .وحاضر فيها كل من
كما عقدت ندوة
ّ
الدكتور جهاد الحسن ،االختصاصي في الجراحة النسائية والتوليد والعقم ،والدكتور عصام
شحادة االختصاصي في أمراض الدم واالورام.
وخالل الندوة ،أجريت معاينات طبية مجانية وصور شعاعية للثدي لكافة الحضور.

ن ّفذت «الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين» اعتصاما ً
جماهيرياً ،دعما ً لمدينة القدس في مواجهة الهجمة
«اإلسرائيلية» ض ّد الشعب الفلسطيني في المدينة .وذلك
في «ساحة القدس» في مخيم برج البراجنة ـ ضاحية
بيروت الجنوبية ،وشارك فيه عدد من ممثلي الفصائل
الفلسطينية واللجان الشعبية والمؤسسات االجتماعية
وعد ُد من أبناء المخيم وفاعلياته.
ت��ح��دّث ف��ي االع��ت��ص��ام عضو اللجنة المركزية في
الجبهة أبو لؤي أركان بدر ،فحيّا المقدسيين المناضلين
وال��ص��ام��دي��ن ف��ي م��واج��ه��ة االج�����راءات وال��م��م��ارس��ات

«اإلسرائيلية» التي تستهدف األرض الفلسطينية في
أكبر عملية تهويد واستيطان .الف��ت��ا ً إل��ى االج���راءات
ّ
بحق المقدسيين لدفعهم إلى
والممارسات الصهيونية
مغادرة أرضهم.
ودعا أبو لؤي بدر إلى استراتيجية نضالية فلسطينية
تحمي مدينة القدس ،معتبرا ً أن ما يحدث في القدس ينذر
بانتفاضة شعبية قادمة ضد االحتالل واالستيطان.
وشدّد على ضرورة مواجهة هذا المشروع عبر اعتماد
استراتيجية وطنية فلسطينية متكاملة ف��ي سياق
المبادرة الوطنية التي تقدّمت بها الجبهة الديمقراطية.

د�س الفتن
«�أن�صار الوطن» ت�ستنكر محاوالت ّ
عقدت جمعية «أنصار الوطن» ـ
منطقة الجنوب ،اجتماعا ً بحضور
نائب رئيس الجمعية نادر حنينة،
وم��س��ؤول منطقة ال��ج��ن��وب محمد
فرحات ،وأص��درت بيانا ً استنكرت
دس الفتن وزعزعة
فيه محاوالت ّ
األمن اللبناني .وتوقفت عند اإلنجاز
النوعي للجيش اللبناني عبر تفكيكه

عبوة كانت معدّة لتنفجر في صيدا،
ولتسعّ ر الفتنة بين األهالي.
وث�� ّم��ن المجتمعون تضحيات
عناصر الجيش وسهرهم لحماية
الوطن ،واعتبروا أ ّن��ه ل��وال كشفهم
ّ
المخطط ،لوصلت األمور إلى ما
هذا
ال تحمد عقباه.
ون�� ّوه المجتمعون ب��اإلج��راءات

التي ي ّتخذها الجيش ف��ي صيدا.
وش��ك��روا ال��ح��رص ال��ش��دي��د لمدير
استخبارات الجنوب العميد علي
شحرور ،نظرا ً إلى استتباب االمن
وك��ش��ف ال��خ�لاي��ا ال��ن��ائ��م��ة .ودع��وا
األجهزة األمنية إلى تكثيف التنسيق
في ما بينها ،ألج��ل سالمة الوطن
والمواطن.

«�شهرياد» ـ را�شيا تك ّرم الداهوك وعقيقي

تكريم المر ّبي الراحل �سيف الدين �ضناوي
تكريمي للمربّي الراحل الدكتور سيف الدين ضناوي ،بدعوة
أقيم في مركز الصفدي الثقافي ،حفل
ّ
من «مؤسسة الصفدي» والمجلس الثقافي للبنان الشمالي ،والجامعة اللبنانية ـ كلّية العلوم،
و«الجمعية اللبنانية لتاريخ العلوم العربية» ،و«رابطة قدامى أساتذة الجامعة اللبنانية» ،تقديرا ً
لتميّزه وكفاءته ونشاطه المهني ،وحبّه مدينته ومجتمعه ،وما قدّمه في المجاالت العلمية واألدبية
والفكرية.
حضر الحفل وزير الشؤون االجتماعية رشيد درباس ،النائب محمد الصفدي ،الوزيران السابقان
فيصل كرامي وعمر مسقاوي ،النائب السابق عبد المجيد الرافعي ،مدير عام وزارة الثقافة فيصل
طالب ،نقيب األطباء في الشمال الدكتور إيلي حبيب ،وممثلون عن كل من نقيبي أطباء األسنان
والمهندسين ،ممثل «جمعية العزم والسعادة» عبد اإلله ميقاتي ،محمد رشيد ميقاتي ،أهل الجامعة
اللبنانية ـ كلّية العلوم من الفرعين األول والثالث ،زمالء المرحوم ضناوي وأصدقاؤه وعائلته
وفاعليات شمالية.
وألقت نهال المنير كلمة عميد كلّية العلوم الدكتور حسن زين الدين ،ثم توالى على الكلمات كل
مؤسسة الصفدي رياض علم الدين ،ومدير الفرع الثالث في كلّية العلوم في الجامعة
من :مدير عام ّ
اللبنانية غسان كبارة ،ورئيس المجلس الثقافي للبنان الشمالي الدكتور نزيه كبارة ،ورئيس رابطة
قدامى أساتذة الجامعة اللبنانية خليل نور الدين ،ورئيس «الجمعية اللبنانية لتاريخ العلوم
العربية» الدكتور يوسف اليان ،والنقيب المحامي خلدون نجا ِباسم أصدقاء الفقيد ،وزوجة المك ّرم
المر ّبية مهى حمزة ِباسم عائلة الراحل.

مقدّم الحضور في حفل تكريم المر ّبي الراحل ضناوي

ك ّرمت جمعية «شهرياد» ـ راشيا ،الزميلين :اإلعالمية
الشاعرة ليلى الداهوك ،واإلعالمي الشاعر زياد عقيقي،
في أمسية شعرية ّ
نظمتها في مطعم «البحار» في ضهر
األحمر.
قدّم األمسية الشاعر أيوب أبو زور بحضور وجوه فنية
وإعالمية وأدبية ،وحشد من أهالي المنطقة من متذو ّقي
الشعر.
استه ّل األمسية الدكتور منير مهنا المسؤول عن
«شهرياد» ـ راشيا ،ال��ذي رح��ب بالشعراء والحضور،
وتحدث عن ال��دور ال��ذي تؤدّيه «شهرياد» في إنعاش
الحركة الثقافية في المنطقة.
ثم تحدّث عن الحال الثقافية التي وج��دت لها أرضا ً
خصبة في رب��وع وادي التيم .وع�� ّرف بليلى الداهوك،
وتحدّث عن تاريخها اإلعالمي «الذي بدأت خطواته األولى
في برنامج إذاعي في الثالثة عشر من عمرها ،وتتابعت
خبرتها لتخوض غمار اإلعالم المرئي والمسموع والمكتوب
ف��ي المجاالت السياسية ،االق��ت��ص��ادي��ة ،االجتماعية،
والروحية وم��ؤخ��را ً الفنية» .ع��ارض��ا ً أه��م المؤسسات
والبرامج التي ساهمت فيها ،إضافة إلى دواوينها الشعرية
الثالثة« :فراشة النور»« ،محبرة النور» ،و«كتابة على

الموج».
وألقت الداهوك كلمة أعربت فيها عن سعادتها واعتزازها
بتواجدها في أرض البطولة والثقافة والشعر راشيا .ث ّم
ألقت قصائدها التي بدأتها بقصائد تكريمية لألب ودوره.
ثم تلتها قصائد البن الشهيد وللمعتقلين المح ّررين
واأل ّم والمرأة والرجل والفراشة والملكة ،وسط اإلعجاب
والتصفيق لهذه القصائد التي تنقل النبض بصدق
وإحساس كبيرين.
وقدّم أبو زور الشاعر زياد عقيقي متحدثا ً عن مسيرته
الشعرية الطويلة بدءا ً بفوزه في استوديو الفن عام 1988
بالميدالية الذهبية عن فئة الشعر ،وصوال ً إلى برنامجه
اإلذاعي «قناديل سهرانة» ،ومجموعته «القنديلية» التي
تشمل شعراء من كافة المناطق العربية.
ّ
للمنظمين
واسته ّل عقيقي الكالم بتحية محبّة وشكر
والحضور ،وأب��دى إعجابه بالحراك الثقافي في منطقة
راشيا .ثم ألقى باقة من قصائده الغزلية باللهجة المحكية
اللبنانية التي القت في نفوس الحاضرين تأثيرا ً عميقاً.
ورافق الشعراء عازف الناي زينون بدور وعازف العود
طاهر عقل .وفي ختام االحتفال ،قدّم الدكتور منير مهنا
لوحات تذكارية من تصويره الخاص.

