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حمليات

يتحول مهرجان ًا خطاب ّي ًا
«يوم ك ّلية الإعالم في جامعة دم�شق»
ّ

�سيا�سي على ح�ساب �سورية بل من �أجلها
الزعبي :ال حوار �سيا�سي ًا �أو غير
ّ
قنديل :ن�صر الرئي�س الأ�سد �أعاد �صوغ قوانين الحرب وفنونها

�إطالق برنامج الخدمة المجتمعية
في بلدية الغبيري

5

هيا عيسى عبد الله ـ توفيق المحمود
ّ
نظمت كلّية اإلعالم في جامعة دمشق« ،يوم
كلّية اإلعالم» ،برعاية وزار َت ْي اإلعالم والتعليم
العالي ،بحضور شخصيات رسمية وأساتذة
الجامعات .وتح ّول هذا «اليوم» إلى مهرجان
خطابي ،احتفلت خالله الكلّية بتخريج طالب
ّ
دفعة  2013ـ .2014
وعبّر وزير اإلعالم السوري الدكتور عمران
ال��زع��ب��ي ع��ن رم��زي��ة المناسبة ق��ائ�لاً« :ه��ذه
المناسبة خاصة ونوعية ،ويش ّرفني أن تقام في
الفترة التي أشغل فيها منصب وزير اإلعالم .وفي
وزارة اإلعالم ك ّنا وما زلنا نعاني من مشكالت
بنيوية ليست طارئة على اإلع�لام أو ناجمة
عن األزمة ،بل قد تكون في النصوص أو الطاقم
والتدريب ،وأحيانا ً في السياسات اإلعالمية،
وهذا ما نعترف به وال نخجل من ذكره».
وأض��اف« :ف��ي المرحلة الماضية تصاعد
اعتمادنا على الشباب الذين يحملون شهادات
اإلع��ل�ام وال��ص��ح��اف��ة ،وي��ج��ب أن ي��ج��د كل
اإلعالميين أن يجدوا عمالً في القطاعين العام
وال��خ��اص ،ونحن سندرس إيجاد ف��رص لهم
في وزارة اإلعالم أ ّوال ً لالستفادة من إمكانياتهم
وتقدير جهدهم وهذا ّ
حق لهم».
كما أكد الزعبي أن كل ما قامت به الحكومة
السورية والقيادة السورية في الفترة الماضية،
كان من أجل سورية ،وأض��اف« :عندما نقول
من أجل سورية ،فنحن نتحدّث بوضوح ألاّ
نقاش وال حوار عن سورية أو حول سورية ،بل
الدفاع والقتال واالستشهاد من أجل سورية،
سياسي على حساب
وال حوار سياسيا ً أو غير
ّ
سورية ،بل من أجل سورية ،فسورية أكبر من
األشخاص واألح��زاب وأهم من ذلك بكثير ،إذ
نتحدّث عن سورية التي ربّتنا وعشنا فيها ومن
أجلها سنبقى».
وفي ختام كلمته ،أ ّك��د الزعبي أنّ الشعب
الذي تزغرد نساؤه لدى والدة طفل ولدى ارتقاء
خرافي ،وإذا كان الشعب على
شهيد ،هو شعب
ّ
هذا الشكل والنحو ،فلن يُه َزم ،لن يه َزم طالما
يقف مع جيشه المغوار ،وتحت راية الرئيس
بشار حافظ األسد.
ضيف الشرف في هذا االحتفال ،كان رئيس
تحرير صحيفة «البناء» ناصر قنديل ،الذي
تسلّم درع الكلّية ،وألقى كلمة جاء فيها« :نحتفل
جميعا ً اليوم بمتخ ّرجي كلّية اإلعالم في جامعة
دمشق .يوم دخ��ول المتخ ّرجين سوق العمل
بالتزامن مع اللحظة التي تعلن فيها سورية
انتصارها .وأن��ا لست خائفا ً على سورية من
الحرب الكونية .لقد صنعت سورية فجر العالم
الجديد ،فال يتخيلنّ أح��د أو يظنّ أن اتصال

الخنسا متوسطا ً المشاركين في االجتماع

ابراهيم وزنة
قنديل يتسلّم درع الكلّية بحضور الزعبي
الرئيس األميركي بالرئيس الكوبي إلع�لان
رفع الحظر عن كوبا وتطبيع العالقات معها،
ك��ان ممكنا ً لو انتصرت أميركا على سورية.
وال يظننّ أحد أنّ وقف إطالق النار منذ تسعة
أيام في أوكرانيا بعد محاوالت إسقاط موسكو
ال أوك��ران��ي��ا ،ك��ان ممكناً ،وأن ترضخ أميركا
ومن ورائها أوروب��ا وعصاباتهم المسلحة في
أوكرانيا للمشيئة التي أعلنها بوتين الرئيس
تيسر
الروسي ال��ذي يقود العالم الجديد ،لو
ّ
لهم أن يكسروا إرادة سورية .وهذا ليس كالمي،
بل كالم الرئيس بوتين .وال يظننّ أحد أنّ إيران
كانت ستقدر أن تصل إلى ما ينجز اليوم من
المفاوضات ،وهو الحلقة النهائية من التفاوض
حول الملف النووي لوال صمود سورية وانتصار
س��وري��ة .وعندما نتحدّث عن نصر سورية،
فلنتحدث بصراحة أ ّن��ه نصر الرئيس القائد
بشار األس��د ال��ذي أع��اد صوغ قوانين الحرب
وفنونها .إنه انتصارنا ،إنه انتصار الجيش
العربي السوري».
وأض��اف« :عندما تكونون في بلد فيه هذا
الشعب وهذا الجيش وهذا القائد ،من حقنا أن
نطمح لرؤية إعالميين بهذا المستوى وبهذه
الرفعة ،ونحن جاهزون لنساعدكم في «توب

نيوز» وصحيفة «البناء» لند ّربكم على تحرير
األخ��ب��ار والصحافة اإللكترونية وغيرها من
التقنيات ،وألف مبروك للمتخ ّرجين ،والتهنئة
بالنصر األكبر لسورية وهي تنتصر».
واختتم الحفل بتقديم درع الكلّية لعميد
الكلّية السابق الدكتور كمال الحاج ونائبه
وعدد من األساتذة.
وعلى هامش االحتفال ،قال رئيس اتحاد
الصحافيين السوريين الياس مراد لـ«البناء»:
«عموماً ،وفق أصول قانون اإلع�لام وأسسه،
ّ
المرخصة بموجب
أل ِزمَت المؤسسات اإلعالمية
قانون اإلعالم ،بتشغيل جميع الزمالء .ووزير
االعالم تعهّد بإيجاد فرص عمل لهؤالء الزمالء.
أما الفرصة الحقيقية فتكون بمتابعتهم وعملهم
ونجاحهم ،فيصبحون مطلوبين لوظيفة مهنية.
ألنّ العلوم المكتسبة من الجامعة نظرية ال
عملية .لذلك عليهم أن يتد ّربوا جيّدا ً ليصلوا
إلى أعلى المراتب».
وقال الدكتور أحمد الشعراوي ،نائب عميد
ينصب
كلّية اإلع�لام« :العمل اليوم يجب أن
ّ
النتصار ه��ذه الجهود ال��ت��ي أث��م��رت زه��رات
اإلعالم .وهم يستحقون هذه المبادرة من الوزير
ونشكره لهذه الثقة .نحاول أن تكون عملية

التكوين الفكري طاغية .نحتاج إل��ى تطوير
المهارات والتقنيات الفنية كي نكمل الدائرة».
وأق�� ّر ش��ع��راوي بوجود تقصير في بعض
الجوانب التدريبية وق��ال« :ك��ان لدينا مركز
تدريبي ،استعير من قبل قناة اإلخبارية ،ولكن
مع ذلك نسعى لتأمين التدريب للطالب».
ال��دك��ت��ورة نهلة عيسى تم ّنت أن تتحول
مبادرة وزير اإلع�لام بتعيين المتخ ّرجين في
المؤسسات اإلعالمية إلى واق��ع .مشير ًة إلى
أن الوزير يستجيب دائما ً لهذه المبادرات،
لكن الخشية أن تقف المؤسسات اإلعالمية
كعائق أمام هذه المبادرة بحجة عدم وجود
شواغر .ولفتت بدورها إلى أن األهم من ذلك،
إع���ادة النظر ف��ي البنية اإلع�لام��ي��ة ،لتنبثق
أخ��رى جديدة تراعي معايير العصر في ما
يتعلق بممارسة مهنة اإلعالم التي تستوعب
كل الخبرات اإلعالمية السورية التي تتخ ّرج
سنويا ً من كلّية اإلعالم.
وأوضحت الدكتورة عيسى أن هذه الدفعة
التي تخ ّرجت ،هي األولى التي تتخ ّرج من كلّية
اإلعالم ِباسم كلّية اإلع�لام ،بعد أربع سنوات
على إنشائها ،أما الدفعات السابقة فقد تخ ّرجت
من قسم اإلعالم.

متفرقة
�أخبار
ّ
ال�سيد ح�سين ي�ستقبل الفائزين بذهبية �سيول

يوم ترفيهي لأطفال دار رعاية اليتيم في �صيدا

استقبل رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور عدنان السيد حسين في مكتبه في االدارة المركزية
ظهر أمس ،وفد الشباب المخت ّرجين اللبنانيين ،برئاسة رئيس الهيئة الوطنية للعلوم والبحوث
التي تنظم مباريات العلوم الدكتور أحمد شعالن ،والذي ض ّم الطالب جاد بشارة ،موريس عضيمي،
أنطوني الشاعر وأنطوني حداد الذين شاركوا في المعرض الدولي لالختراعات الذي ُن ّظم في سيول
في كوريا الجنوبية ،بمشاركة  730اختراعا ً من  44دولة بينها دول صناعية عظمى.
وقد نال المخترعون اللبنانيون الميدالية الذهبية على اختراعهم كرسيا ً كهربائيا ً يتم التحكم فيه
بوساطة موجات الدماغ.

ن�شاطات ميالدية لـ«جاد»

هدايا ميالدية من «اليونيفيل»
زار عدد من الجنود اإليطاليين العاملين في «اليونيفيل» ،بعضهم بلباس «بابا نويل» ،ظجمعية
رعاية االطفال ذوي االحتياجات اإلضافية» في عيتا الشعب ـ قضاء بنت جبيل ،وو ّزع��وا الهدايا
واأللعاب على األطفال ،بمبادرة من مكتب التعاون المدني العسكري للواء المؤلل بينارولو الذي
يقود القطاع الغربي والوحدة اإليطالية في الجنوب.
وكان في استقبال الجنود اإليطاليين رئيسة الجمعية دعد اسماعيل ،التي أعربت عن شكرها
وامتنانها للكتيبة اإليطالية على الدور اإلنمائي والخدماتي ودعمها المؤسسات التربوية واإلنسانية.
كما شكرت الجنود اإليطاليين لما قدّموه من هدايا رمزية وهبت األطفال البسمة والفرح ،وتم ّنت أن
يع ّم االستقرار والسالم ربوع لبنان ويتحقق حلم األطفال ،ال سيما ذوي االحتياجات اإلضافية.
ورقص األطفال مع الجنود على أنغام الموسيقى الميالدية وتبادلوا الصور التذكارية.

�شجرة ميالدية �صديقة للبيئة
أضاءت بلدية درعون ـ حريصا ،بالتعاون مع البلدية وشركة « ،»TDHCشجرة ميالدية ضخمة
صديقة للبيئة ،تتألف من بيوت خشبية للعصافير ترمز إلى معنى البيت في حياة ك ّل فرد ،وص ّممها
ون ّفذها مص ّممون وفنانون.
ورحب بالمبادرات
الحدث،
هذا
أهمية
عن
شمالي
أنطوان
حريصا
ـ
درعون
وتحدّث رئيس بلدية
ّ
والمشاريع التي تحيي البلدة وتط ّورها ،وتجذب إليها األنظار وتخلق فرصا ً جديدة للعمل ألبناء
المنطقة.

ّ
نظمت الجامعة اللبنانية الدولية ـ فرع صيدا ـ «مكتب النشاطات» ،بالتعاون مع نادي «الغد»،
لمناسبة عيدَيْ الميالد ورأس السنة ،يوما ً ترفيهيا ً ألطفال جمعية «دار رعاية اليتيم» في صيدا.
استه ّل النشاط بعرض فيلم رسوم متح ّركة من وحي المناسبة ،وشارك الطالب األطفال األلعاب
الترفيهية كش ّد الحبل والرقص التعبيري والغناء ،وتخلله الرسم على الوجوه .ث ّم و ّزع «بابا نويل»
الدب الضاحك .وقدّم المهرج بعض ألعاب الخ ّفة.
الهدايا على األطفال الذين رقصوا مع ّ

�أبر�ص ي�ستقبل تاج الدين
وت�أكيد على الت�آخي والتعا�ضد
صور ـ محمد أبو سالم
استقبل متروبوليت صور للروم
الملكيين الكاثوليك المطران ميخائيل
أب��رص رئيس «التكتل االقتصادي
اللبناني» الدكتور حسن تاج الدين،
في صالون كاتدرائية القديس توما
ف��ي ص��ور ،بحضور ع��دد م��ن كهنة
ال��رع��ي��ة .وك��ان بحث ف��ي ال��ش��ؤون
االقتصادية واالجتماعية ،ال سيما
في «مشروع السيدة مريم السكني»
ال��ذي أنجزته شركة «تاجكو» في
بلدة قانا ألبناء الرعية لتثبيتهم في
أرضهم وعدم النزوح منها.

وأب��رز الدكتور تاج الدين أهمية
العيش المشترك في لبنان ،ال سيما
في الجنوب الذي يتمثل بكل الطوائف
متوجها ً إلى المتروبوليت
اللبنانية،
ّ
أبرص والرعية واللبنانيين بالتهاني
بعيد الميالد ،وأك��د التعاون بين
«تاجكو» والكنيسة لما فيه مصلحة
أبناء الرعية ،وقال« :أبوابنا مفتوحة
للكنيسة وألبناء الرعية ،ونش ّد على
ي��د المتروبوليت أب��رص البيضاء
المعطاء ال��ت��ي ت��ن�� ّم ع��ن شخصية
إنسانية دينية كبيرة في مساعدة
الناس والوقوف إلى جانبهم».
ب��دوره ،شكر أبرص الدكتور تاج

أقامت «جمعية جاد» و«تج ّمع الشباب الخيري» ،بالتعاون مع «غراند سينما» ،نهارا ً طويالً
ألكثر من مئة طفل في مج ّمع « »ABCـ االشرفية ،تخلله عرض فيلم خاص بالميالد وغداء وتوزيع
هدايا وحلويات العيد ،بحضور ملكة جمال كسروان السابقة شانتال ناكوزي ،مسؤولة «أهل ض ّد
المخدّرات» ريم عبد الخالق ،رئيس «جمعية جاد ـ شبيبة ض ّد المخدّرات» جوزف الحواط ،مدير
البرنامج الوطني لمكافحة التدخين في وزارة الصحة فادي سنان ورندة رميا.
ّ
ونظمت الجمعية نهارا ً ترفيهيا ً تخلله غداء وتوزيع هدايا العيد للمس ّنين بالتعاون مع مطعم
«المحبّة» ـ جبيل في نادي «قرطبون» ـ جبيل ،بحضور ملكة جمال جبيل وأسرة «بيبلوروما».
«مؤسسة
كما تو ّزع الجمعية هدايا العيد ومواد غذائية على المحتاجين ليلة العيد بالتعاون مع
ّ
جان أبو جودة».

يوم �صحي مجاني في طورا

ّ
نظمت بلدية طورا في منطقة صور ،بالتعاون مع الوحدة الصحية في الكتيبة الماليزية العاملة
ضمن إطار «اليونيفيل» ،يوما ً صحيا ً في مركز البلدية ،إذ عاين أطباء من الكتيبة عشرات المرضى
من أبناء البلدة ،وقدّموا لهم أدوية مجانية.
وشكر رئيس البلدية محمد حسن دهيني الكتيبة الماليزية على اهتمامها وخدماتها الطبية
المتواصلة ألهالي البلدة.

تتبرع بمازوت لمدار�س جباع
«البر والإح�سان»
ّ
ّ

قدّمت «جمعية الب ّر واإلحسان اإلسالمية ألبناء جباع» ،كميات من مادة المازوت إلى المدارس
الرسمية والمهنية في جباع وعين بسوار ،لتأمين التدفئة للطالب.
ولفت رئيس الجمعية محمد عيسى ،إلى وضع المركز الصحي االجتماعي التابع للجمعية،
بتصرف المرضى من أبناء إقليم التفاح من دون استثناء وبأسعار رمزية.

« »AUBMCينال �شهادة التم ّيز في التمري�ض

شجرة الميالد صديقة البيئة في درعون

«تط ّوع في خدمة وطنك وشارك في تحسين مجتمعك
والتحق في برامج خدمة المجتمع وتنميتها ،هذه الخدمة
التي تساعدك في المشاركة الفاعلة» ،بهذه العبارات
الموجهة إلى طالب المرحلة الثانوية ،والتزاما ً بتطبيق
ّ
المرسوم رقم  8924الصادر عن وزارة التربية بتاريخ
 ،2012/9/21أُطلِق «برنامج الخدمة المجتمعية» ،وذلك
خالل االجتماع الذي استضافته بلدية الغبيري بالتعاون
مع «كشافة االمام المهدي» ـ مفوضية بيروت ،وحضره إلى
جانب رئيس البلدية محمد سعيد الخنسا واألعضاء ،ماهر
سليم وجهينة رعد ،ومدراء الثانويات الرسمية والخاصة
في الغبيري ،وممثلون عن كشافة اإلمام المهدي.
بداي ًة ،عرض مفوض بيروت في الكشافة آليات تنفيذ
المشروع وأهدافه ومناقشته من قبل الحاضرين .ث ّم ألقى
مرحبا ً بالحضور ،مشيدا ً بأهمية
الخنسا كلم ًة استهلّها
ّ
العمل المجتمعي« ،هذا الشأن يتصدّر عملنا واهتماماتنا

نال المركز الطبي في الجامعة األميركية في بيروت « »AUBMCوللمرة الثانية ،شهادة التميّز
في التمريض « ،»Magentكجزء من برامج «مركز اعتماد مهنة التمريض وتقييمها األميركي
.»American Nurses Credentialing Center ANCC
ويميّز برنامج االعتماد الطوعي للمستشفيات قطاع التمريض ،ويمثل أعلى جائزة تقديرية يمكن
أن تحصل عليها جهة صحية في ما يتعلق بمهنة التمريض.
وقال مدير المركز ومدير الشؤون الطبية الدكتور عدنان طاهر تعليقا ً على الحدث« :إن الحصول
على شهادة التميّز  Magentشرف كبير لنا ،إذ يعكس التزامنا في المركز الطبي على تقديم أعلى
مستويات الرعاية الطبية للمجتمع اللبناني» .معتبرا ً أنّ تحقيق هذا اإلنجاز والحصول عليه للم ّرة
الثانية ولمدة أربع سنوات إضافية ،يؤكد على تميّز هذه المؤسسة وعلى وجود القيم والمعايير
الصحية عالية المستوى الذي يستند إليها الموظفون والذين يبذلون جهودا ً يومية لتلبية الحاجات
الصحية للمرضى.
وأضاف« :أصبح المركز الطبي في الجامعة األميركية في بيروت عام  2009أول مركز طبي
في الشرق األوسط ينال شهادة التميّز  Magentمن برامج مركز اعتماد مهنة التمريض وتقييمها
األميركي ،والذي يعتبر المعيار الذهبي للتميّز في قسم التمريض ،وهو المرجع الذي يستند
إليه العموم لدى تقييمهم المراكز الطبية .في الواقع ،يتض ّمن تقرير  U.S. NewsوWorld
 Reportالسنوي حول أفضل المستشفيات في أميركا ،اعتماد شهادة  Magentفي معايير
تصنيفها لنوعية الرعاية للمرضى داخل المستشفى .مرة أخرى ،وعام  ،2014يعيد المركز الطبي
في الجامعة األميركية في بيروت تأكيد ريادته في مجال الرعاية الطبية بنيله شهادة التميز
 Magentم ّرتين».
وقالت رئيسة التمريض في المركز إيمان القوتلي« :نحن فخورون للغاية بما حققناه .إن إعادة
تصنيفنا ونيلنا شهادة التميّز  Magentتأكيد على التزامنا بالتميّز وبتقديم أعلى معايير الخدمة
الصحية لمرضانا».
وأضافت« :من خالل العمل الجاد والتعاون ما بين األقسام المختلفة داخل المركز ،تمك ّنا من إبقاء
هذه الشهادة وهذا التميّز بتقديم أعلى مستويات الجودة من الرعاية الصحية في لبنان والمنطقة.
إن المركز من النخبة في المنطقة وسنستمر في العمل على تحسين األداء في مجال رعاية المرضى
وبيئة العمل».

في المجلس البلدي ،مع يقيننا بأن للشباب دورا ً طليعيا ً
في خدمة المجتمع ،وال شك أن التعاون ما بين البلدية
وال��م��دارس الجمعيات الكشفية سينعكس م��زي��دا ً من
االنتاجية االيجابية والفعالية االنسانية».
وخلص المجتمعون إلى جملة من التوصيات الهادفة
إل��ى ب��ذل مزيد من التنسيق بين الثانويات والبلدية
ّ
و«كشافة المهدي» مع الحرص على التالقي في اجتماعات
دوري��ة لبلورة الصورة الفضلى لتنفيذ المشروع بشكل
منتج وإيجابي.
وكان الخنسا قد اصطحب ضيوفه إلى المبنى الجديد
ّ
مؤخرا ً بهدف تحويله إلى مشروع
الذي اشترته البلدية
اجتماعي إنساني.
وفي سياق متصل ،التقى الخنسا وف��دا ً من «كشافة
الرسالة االسالمية» برئاسة حسين عجمي ،وتباحث
معه في سبل تفعيل النشاطات االجتماعية والخدماتية،
واع��دا ً بدعم األنشطة الكشفية ذات الطابع االجتماعي
اإلنساني.

الدين ،من ّوها ً بالتعاون مع الكنيسة
عبر المساعدات والتسهيالت في
توفير وحدات السكن ألبناء الرعية
ف��ي أم��اك��ن وج��وده��م لتثبيتهم في
إنمائي
أرض��ه��م .وق���ال« :إن��ه عمل
ّ
نمجده ونشكر القيّمين
وإنساني كبير ّ
ّ
عليه .إن زيارة تاج الدين هي زيارة
أخ��� ّوة وص��داق��ة ومحبة تجمعنا،
سنستمر في التعاون معا ً من أجل
االنسان ،ال سيما في مساعدة الفقراء
والمحتاجين .ألن عمل الخير هو
االساس في هذه الحياة».
وأض���اف« :نه ّنئ ال��دك��ت��ور تاج
الدين على خطوته االنمائية هذه
والتي تبرهن عن االيمان والمحبة
الداخلية في مساعدة هذه الفئة من
الناس للتشبث بأرضهم وفي قراهم
وعدم النزوح عنها .كما إنها خطوة
كبيرة نعت ّز بها ،وه��ذا عمل لم تقم
به الدولة في احتضان أبنائها مثلما
قامت به تاجكو».
وأمل أبرص أن يكون العيد عيدا ً
يسعد فيه اللبنانيون بانتخاب
رئيس للبالد ،وأن تقف الدولة على
رجليها عبر إق��رار قانون انتخاب
ج��دي��د ي��ك��ون ع��ل��ى م��س��ت��وى آم��ال
اللبنانيين جميعاً .وق���ال« :إننا
بأمس الحاجة إلى المحافظة
اليوم
ّ
على تماسكنا وتعاضدنا وتآخينا
ومحبتنا المتبادلة لئال ننجرف مع
تيار الفتنة واالنقسام والعداوة بين
األديان والطوائف».

الرابطة ال�سريانية ّ
تنظم احتفاالت
للنازحين ال�سوريين والعراقيين
أقامت الرابطة السريانية ثالثة احتفاالت في قاعة مار
يعقوب السروجي في السبتية ،في مناسبة عيد الميالد،
بدأت بعد ظهر يوم الجمعة الماضي للنازحين السوريين،
برعاية عضو مجلس الشعب السوري النائب ماريا سعادة
وحضورها ،كما حضر حوالى  400طفل.
ودعت سعادة في كلمة ألقتها إلى عودة السوريين إلى
وطنهم وع��دم االستسالم ألح�لام الهجرة ،ألنه مهما طال
الزمن تبقى سورية هي الحاضنة .شاكرة لبنان حكومة
وشعبا ً على حسن الضيافة.
واستمرت االحتفاالت يوم السبت للنازحين العراقيين
برعاية السفير العراقي رعد األلوسي ممثالً بالسكرتير زاكية
ري��اض والملحق محمد السندي ،وحضرها حوالى 450
طفالً ،وبعد ظهر األحد ألطفال الرابطة برعاية مطران جبل
لبنان وطرابلس جورج صليبا حضرها حوالى  500طفل.
وأشرف على هذه النشاطات نائب رئيس الرابطة منصور

قرنبي ولجنة المرأة في الرابطة برئاسة سهام الزوقي.
وحضر االحتفاالت رئيس الرابطة السريانية حبيب افرام
وأعضاء القيادة جبران كلي ،جورج قس حنا ،عبد المسيح
كرزو ،إيليا برصوم ،وكميل حنا.
وأكدت الرابطة أنها «في قلب النضال المسيحي المشرقي،
وأنها لن تترك مناسبة لتذ ِّكر بأن المسيحية مشرقية هي،
هنا ب��دأت» ،وقالت في بيان« :نحتفل بالمخلص كل يوم
وليس كل سنة .وهنا سنبقى مهما جار الزمان ومهما حوربنا
ومهما خطف مطارنتنا ومهما اقتلع شعبنا ومهما عربدت
األصوليات التكفيرية .إننا باالمكانيات المتواضعة ،وبدعم
من مخلصين في لبنان واالغتراب ،نقف مع فقرائنا ونقتسم
الخبز والملح مع أخوتنا النازحين .إنّ السنة المقبلة تشهد
مئة سنة على سيفو ،على مذابح العثمانيين ض ّد شعبنا،
ولن نقبل أن ننتهي بعد ذلك بمئة سنة .نحن بقايا تلك
السيوف وسنقاومها بأعناقنا».

