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حمليات

رمي�ش ...بلدة �سياحية بامتياز يع�شق �أهلوها زراعة التبغ

طلبة �سورية في رومانيا وهنغاريا
يدينون التفجير الإرهابي في دم�شق

تحقيق :غادة دايخ وكوثر عيسى
بلدة استوطِ نت من مجموعات بشرية متعدّدة
ومتنوعة عبر الحقبات التاريخية ،فكانت
التسميات المتعدّدة منذ العهود القديمة ح ّتى
اليوم ،رميش الجنوبيّة ،إسم يعتبر مصدرا ً مهما ً
لما يحمله من دالالتٍ دينية ،جغرافية وإثنية،
وتعود البلدة في وجودها إلى ما قبل المسيح،
إذ عُ ثر فيها على تمثا ٍل يع ّد من بقايا معبد ،عدا
عن بعض الدالئل.
تسميات ع���دّة أط��ل��ق��ت ع��ل��ى ب��ل��دة رميش
الجنوبية ،لكن االس��م األكثر قربا ً من الواقع،
يعود إلى الجذور الكنعانية« ...بيت شمس».
تقع بلدة رميش على تلّة ممهدة بين بركتين
شرقية وغربية ،تحيطها ع �دّة ت�لال وجبال،
َ
تغطيها أشجار السنديان والبطم التي تحجب
عنها أشعة الشمس بسرعة عند المغيب.
بلدة رميش تابعة لقضاء بنت جبيل ،وتمتد
بمحاذاة الحدود اللبنانية ـ الفلسطينية بعدما
كانت تابعة لمديرية تبنين من قضاء صور في
عهد االستعمار الفرنسي .يح ّد البلدة من الجنوب
فلسطين ومن الشمال قرية عين إبل ،ومن الشرق
والشمال الشرقي بلدة يارون ،ومن الغرب بلدة
عيتا الشعب.
تجاور رميش أهم القرى مثل ي��ارون ،بنت
جبيل ،بيت ليف ،مارون الراس ،حانين ،عيتا
الشعب ،رامية ،القوزح ،وامتدت مساحة البلدة
وتوسعت بعدما كانت مزرعة
عبر العصور
ّ
صغيرة .وأصبحت في أواخر القرن العشرين
قرية كبيرة ،إذ وصلت مساحتها العامة إلى
حوالى عشرين ألف دونم.
ترتفع رميش عن سطح البحر حوالى 700
متر ،وتبعد عن بيروت حوالى  135كيلومتراً ،أي
أنها من أبعد المناطق الجنوبية عن العاصمة،
هي من كبريات رعايا أبرشية صور المارونية
من حيث عدد سكانها المسجلين في النفوس،
ويبلغ  11.000نسمة ،المقيمون فيها حوالى
 9000نسمة ،ويصل عدد المهاجرين إلى 1000
نسمة فقط.
تمتاز تربة رميش بخصوبتها ومقاومتها
الجفاف صيفاً ،وتصلح لزراعة التبغ والبلّوط
والصنوبريات والحبوب على أنواعها والخضار
واألشجار المثمرة ،كما يسيطر على البلدة المناخ
المتوسطي عموماً ،وتأثير واضح للمناخ القا ّري
ورياح الخماسين.
رم��ي��ش م��ن أق���رب ال��ق��رى إل��ى ال��ت��خ��وم مع
فلسطين المحتلة ،إذ يحدّها «الخط األزرق»،
فمنذ عام  ،1948تقبع ثلث أراضي البلدة داخل
الحدود مع فلسطين .كما أنّ رميش هي القرية
الوحيدة من الناقورة ح ّتى شبعا فيها حظر
أمني على حدودها مع فلسطين المحتلة ،إذ إنّ
ّ
العدو «اإلسرائيلي» وضع األلغام على كافة تلك
الحدود.
تعتبر رميش منطقة زراع��ي��ة بامتياز ،إذ
يعتمد أهلوها على اكتفائهم الذاتي لتأمين لقمة
العيش .ففي موسم زراع��ة التبغ ،ترى البلدة
تمتلئ حقولها بالمزارعين على رغ��م أن تلك
الزراعة تعتبر من األشغال الشاقة .إلاّ أنّ األهالي
يجدون فيها فخرا ً ألنها مورد عيش وإنماء للبلدة
وهي سبب صمودهم .هذا ما عبّر عنه أهالي
البلدة لـ«موقع صوت الفرح اإللكتروني».
زرن��ا البلدةّ ،
واطلعنا على أوض��اع أهاليها
وسهولها ،إلظ��ه��ار م��ا ف��ي الجنوب م��ن قرى
سياحية بامتياز .ففي بلدة رميش ع��دد من
المطاعم وال��ف��ن��ادق الراقية بطلّتها الجبلية
المميزة ،والمسابح ال��ت��ي تعتبر م��ن أجمل
المسابح في لبنان.
في البلدة لجنة ألموال الوقف والنشاطات،
تقوم بصيانة المدافن والكنائس ،وتهتم بأمالك
تأسست اللجنة
الوقف وتختص بالعقارات فقطّ .
عام  ،1990ويعيَّن مسؤولها من قبل أبرشية
مدينة ص��ور لثالث س��ن��وات قابلة للتجديد،
وتضم حاليا ً األع��ض��اء :دانيال جرجس ،فهد
الحاج ،الياس الياس ،رزق الله العلم ،مارون
طانيوس وإيلي شوفاني .ومن كهنة الرعية:
األب نجيب العميل واألب طانيوس الحاج.
وعلى رغم أن رميش قرية تعتمد على الزراعة،
إلاّ أنّ أبناءها ير ّكزون على الوظيفة ،كما أن عددا ً
كبيرا ً من شبابها منخرطون في القوات المسلحة
اللبنانية ،تعادل نسبتهم عدد لواء بالجيش
اللبناني ،ما بين جيش ودرك وأمن عام.
قدّمت هذه القرية الجنوبية الصامدة بأهلها
ع��ددا ً من الشهداء على صعيد ال��وط��ن ،منهم
الشهيد اللواء فرنسوا الحاج ،الرجل الوطني
ال��ذي فقده لبنان قبل أن تفقده قريته وأهله
ومحبّوه ،ويبقى اليوم رمزا ً وفخرا ً ألهالي بلدته
ووطنه.

رئيس البلدية

دان االتحاد الوطني لطلبة سورية ـ فرع رومانيا،
التفجير اإلرهابي الذي استهدف حافلة لنقل الركاب في
منطقة الكالسة القريبة من سوق الحميدية في دمشق.
وأكد المكتب اإلداري لالتحاد في بيان تل ّقت «سانا»
نسخة منه ،أنّ هذه األعمال اإلجرامية ما هي إال ترجمة
حقيقية وواقعية للمؤامرة اإلرهابية التي تتع ّرض لها
سورية ،مبيّنا ً أنّ محاولة أعداء سورية ضرب االستقرار
واألم��ن فيها لنشر الفوضى واإلره���اب ،ستفشل بفعل
صمود الشعب السوري إلى جانب جيشه الباسل.
وق��ال االت��ح��اد في بيانه :على رغ��م الحقد والجهل
وال��غ��در والخيانة والقتل والتدمير (ش��ع��ارات أع��داء
سورية) ،يتابع شعبنا الصامد مسيرة الحياة ويقاوم
المخطط ال��ص��ه��ي��ون��ي م��ن خ�ل�ال وج���ود الطلبة في
جامعاتهم ومدراسهم والمواطنين في أماكن عملهم ،لكن
في الطرف اآلخر ،ثمة مخلوقات القتل والتدمير ،ثقافتهم
والحقد والجهل شعارهم ألنهم حثالة االنسانية على مر
العصور.
وف��ي السياق ،أدان���ت مؤسسات الجالية العربية
السورية في رومانيا بأش ّد العبارات التفجير اإلرهابي
اآلثم في دمشق ،وجميع الجرائم التي يتع ّرض لها أبناء
الشعب السوري على يد التنظيمات اإلجرامية.
وأك��دت الجالية في بيان أنّ ه��ذه الجرائم لن ولم
تدخل اليأس إلى عقول الشعب السوري الصامد الذي
المياه للبلدة ،ألن ما ينقصها ،هو المورد المائي،
بحسب حديث رئيس البلدية رشيد خليل الحاج،
الذي أض��اف« :وزارة الطاقة والمياه مشكورة
ّ
ستضخ
على تقديم بئر ارت��وازي��ة ،وبعد شهر
المياه وتستعمل ،وثمة بئر أخ��رى مقدّمة من
مجلس الجنوب ،كما قدّمت الوزارة أربع محطات
كهرباء ،وعبّدت وزارة األشغال بعض الطرقات
بعد تقديمنا عدد من الملفات وأُنجز أكثرها.
تدفع البلدية  450مليون في السنة للصندوق
البلدي المستقل ،وه��ذا ال يكفي لمتابعة كل
الحاجات والمتطلبات ،إلاّ أننا نحاول جاهدين
ت��ق��دي��م م��ا تستحقه ال��ب��ل��دة وم���ا ي��ط��ال��ب به
األهالي».
وقال« :جمع النفايات يكلفنا سنويا تسعين
مليون ليرة ،و ُرصدت مليار وستمئة وخمسين
مليون ليرة لبناء مدرسة مهنية في رميش،
وبسحر ساحر انتقلت األموال من الجنوب إلى
ع ّكار ،ونحن نرفع صوتنا إزاء هذه القضايا».
ووجهت بلدية رميش إلى مدير عام «شركة
الريجي» المهندس ناصيف سقالوي كل الشكر
لالهتمام بالبلدة ووقوفه إلى جانبها دائماً .كما
شكرت ك ّل الوزارات التي دعمتها.

نائب رئيس البلدية

والتقينا نائب رئيس البلدية ميشال طانيوس
ش��وف��ان ال���ذي ق���ال« :ع��ان��ت ب��ل��دة رم��ي��ش من
ّ
الخط األزرق بعض المشاكل
وج��وده��ا على
بسبب القضايا األمنية واأللغام والمساحات
المحظورة ،على رغم أنّ األهالي يحتاجون لهذه
األرض .كما عانت المنطقة الكثير قبل التحرير
عام  ،2000ك ّنا مقيّدين ومسيّرين ،وليس لنا

أيّ قرار أو رأي أو دور على األرض ،ك ّنا إذا أردنا
العبور من قريتنا إلى بيروت نمر بصعوبة،
وأواخر الثمانينات كان الناس يغادرون بحراً،
ألن الطرقات الب ّرية كلّها كانت مغلقة .م ّر علينا
الكثير ولكن مقارنة باليوم ،نحن نعيش بأمان
وهذه نعمة ،والزراعة ثبتتنا في أرضنا ،وإن
ك ّنا بلد ًة فقير ًة ،إلاّ أن غنانا يتمثل بوجودنا في
أرضنا بكرامتنا».
ويتابع شوفان« :على الصعيد األمني ،ن ّوجه
رسالة لكل اللبنانين من الدولة والشعب ،ونقول
لهم أن ّنا نفتخر اليوم باألمن لدينا ،والسبب يعود
للسلطات األمنية المدعومة ح ّتى من األحزاب
الموجودة على األرض.
ننسق دائما ً مع
وعلى الصعيد اإلنمائي نحن ّ
ا ّتحاد البلديات في قضاء بنت جبيل والقلعة
ّ
صحي من
ونطالب مجلس الوزراء
بخط صرف ّ
قضاء بنت جبيل إلى البحر ،نتمنى على الدولة
مساعدتنا فقط على الصعيد اإلنمائي ،ونفتقر
اليوم لمياه الشرب ،ولكن األمور ستشهد انفراجا ً
أكثر هذه السنة.
تفتقر قرى عدّة إلى اهتمام الدولة ،إذ وصل
استخفاف الدولة اللبنانية إلى استبعاد حقوق
المواطنين الملحة ،خصوصا ً في أشد الظروف
أي الحرب وما بعدها ،وأصبح الواقع أكثر من
إهمال ،فبلدة رميش هي القرية الوحيدة التي
لم تنل أ ّيا ً من المستحقات من الدولة اللبنانية
بعدما ُوعدنا م��رارا ً وت��ك��رارا ً بعد ع��دوان تموز
 2006بتسلّم مبالغ مالية معينة ،ولكن ذلك كله
كال ٌم على ورق ،وكل محاوالت البلدية للمطالبة
بحقوق األهالي باءت بالفشل حتى اليوم.
صحي
عام  2006أُنجز في بلدة رميش مركز ّ

الجمعيات والمراكز العامة
تتعدّد الجمعيات األهلية في بلدة رميش ،وتتن ّوع معها النشاطات االجتماعية والثقافية
والرياضية ،وحدّثنا الخوري نجيب العميد ذو اليد الطولى في تأسيس عد ٍد من هذه
الجمعيات ،عن قدرتها على االستمرار منذ سنوات ،ناشر ًة في البلدة العلم والمعرفة
والترفيه على مدى سنوات .ومن هذه الجمعيات:
تأسست عام  ،1961جمعت عددا ً من الشباب في رميش ،تقدّم
ـ «الندوة الثقافية»ّ ،
نشاطات عدّة ،خصوصا ً في الصيف ،إذ تقوم كل سنة في العطلة الصيفية بـ«أسبوع
نظافة» وإزال��ة كل العوائق في البلدة ،نشاطات رياضية ،ن��دوات ثقافية ،مسرحيّات
ومهرجانات سياحية وغيرها ،كما ت ّقدم المعونات للمحتاجين.
تأسست عام  1969في مدينة بيروت وضواحيها ،وتهدف إلى
ـ «الجمعية الخيرية»ّ ،
جمع أهالي رميش في المدينة بلقاءات للتعارف ،والبقاء على تواصل دائم ،كما عملت على
أراض لبناء مدافن للبلدة.
شراء
ٍ
أسس عام  2000وهو نا ٍد اجتماعي ورياضي.
ـ «نادي التجلّي»ّ ،
تأسست عام  2014وتقوم بنشاطات مختلفة في البلدة.
ـ «جمعية مار جرجس» ّ
ـ «أخوية العذراء» ،وتض ّم رجاال ً ونساءً ،يتوالهم مرشد ليحثهم على العالقات االجتماعية
والمحبّة ،واألموال ال ّتي تجمع تقدّم للفقراء والمرضى.
ّ
ّ
الكشاف،
الكشافة ،التي تأسست عام  ،1971وتشمل ثالث فئات عمرية (الجراميز،
ـ
الجوال) ،وللكشافة مق ّر خاص أنشئ بمساعدة الخيّرين.
ـ مركز الصليب األحمر اللبناني الذي أًسس عام  ،1985وبدأ بالمشروع المطران يوسف
خوري (مطران مدينة صور قديماً) ،إذ قر ّر إقامة مركز في رميش وتط ّوع فيه عدد من شبّان
اللبلدة .ويعمل المركز على نطاق واسع على مستوى الجنوب ،وتب ّرع أحد أبناء البلدة
الخيّرين لبناء مق ّر للمركز ،وأنجز بتطوع بعض المتب ّرعين .ويرأسه اليوم نمر العلم رئيس
«الندوة الثقافية».
تأسس عام  2001بمتابعة من الخوري نجيب العميل بعدما زار
ـ مركز الدفاع المدنيّ ،
وزارة الداخلية وطالبها بإقامة مركز في البلدة وأنجز المقر الذي كان له دور كبير في عدوان
ت ّموز لجهة إعالة الجرحى اللبنانيين.

ه��دف بلدية رميش األس��اس اليوم ،تأمين

(ش��ب��ه مستشفى) م��ن خ�لال مجلس اإلن��م��اء
واإلعمار  ،أُهمل المركز منذ عام  2006ح َتى
 ،2011وع��ام ُ 2014جهّز بجميع المعدّات
الصنع ،وفيه :مركز تصوير
المتطورة وحديثة ّ
ّ
أشعة ،مركز فحص دم ،غرفة عمليات للوالدة ،آلة
لفحص الحنجرة ،عيادة أسنان ،وطابق لغرف
النومُ ...سلّم المشروع للبلدية لكن الموازنة ال
الصحة
تكفي لتغطية تكاليفه ،ونطالب وزارة
ّ
الصحي التي تصل إلى
أن تتكفل بتكاليف المركز
ّ
حدود الماليين في الشهر الواحد .حاولنا بش ّتى
الطرق عن طريق الجمعيات وغيرها للمساعدة،
لكن من دون جدوى».
ويبقى مشروع المركز الصحي على رغم
امتالكه ك ّل المق ّومات المفيدة لكل إنسان في كل
مكان ،معلّقا ً في مكانه بال اكتراث ،بال أيّ دعم،
فقط النصائح هي ما تلقاه البلدية ،والنصائح
فقط.

األب شكر الله شوفان

الجولة في رميش شملت أيضا ً األب شكر الله
شوفان ،الذي عمل  19سنة مد ّرسا ً في جامعة
الروح القدس في الكسليك ،وانتقل إلى رميش
وأسس ديرا ً يض ّم ثانوية ،وفرعا ً لجامعة الروح
ّ
القدس (الكسليك) إلفساح المجال أمام سكان
المنطقة لإلفادة من تقديماتها التربوية والبقاء
في أرضهم التي طالت معاناة أهاليها في الفترة
األخيرة من تاريخ الوطن .وكان حفل االفتتاح
في  25أيار  2002برعاية رئيس مجلس النواب
نبيه ب ّري.
كما ق��دّم األب ش��وف��ان لبلدته كتابا ً تحت
عنوان «تاريخ رميش» ،وجاء في اإلهداء« :إلى
أبناء النبالء الذين رووا بعرقهم ترابها وأرضها
المعطاء ،وال يزالون يقدّمون ك ّل التضحيات في
سبيل تقدّمها وازدهارها ،فيمشون بع ّزها كما
مشى اآلباء واألجداد ،ويحفظون ذكراهم خالدة
مدى األجيال».

المختار

ريمون بولس ّ
مخول ،مختار البلدة يقول
باقتضاب« :لربما الحديث عن رميش يطول لما
فيها من رواي��ات وجماليات وحكايات عامرة
بس ّكانها ،وابنها المتعلّم وال��ذي يملك شهادة
جامعية يعمل في أرض��ه في زراع��ة التبغ من
دون أيّ تردد ،على رغم أنّ أصعب األيام م ّرت
وقصرت الدولة كثيرا ً في
علينا خالل الحرب،
ّ
ح ّقنا ،إال أننا أقوياء وأعزاء بقدرتنا».

والد الشهيد فرنسوا الحاج

وك���ان ل��ق��اء مميز م��ع وال���د الشهيد ال��ل��واء
فرنسوا الحاج الذي قال« :أفتخر بولدي شهيدا ً
على مذبح الوطن ،وكلّنا فداء للوطن والجيش
اللبناني ،وال��ي��وم قائد الجيش يقوم بمهمة
كبيرة ولكن على الن ّواب وال��وزراء التعاون مع
المؤسسة العسكرية .فهم رأس الدولة وإن كانت
السلطة العسكرية للجيش ولكن إن لم يساعدوه
سيبقى الجيش ضعيفا ً وسيد َّمر لبنان .علينا
بالوحدة والتضامن لبناء الوطن العزيز والدفاع
عنه».

تصوير محمد أبو سالم
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سيتابع مقاومته اإلرهاب من خالل صموده ومشاركته
في واجباته اليومية ،م��ش�دّد ًة على أن أع��داء سورية
سيفشلون في ضرب االستقرار واالمن ،ونشر الفوضى
واإلرهاب في سورية.
وقالت الجالية إن الشعب السوري الذي صمد أربع
سنوات أمام إرهاب التنظيمات اإلرهابية ،ال تخيفه جرائم
مليئة بالحقد والغدر ،بل ستزيده عزما ً وإص��رارا ً على
المقاومة إلى جانب جيشه ورئيسه وقيادته في دحر هذا
العدوان السافر والغادر.
وأكدت وقوف المغتربين السوريين في رومانيا إلى
جانب شعبهم وقيادتهم وجيشهم المغوار في الحرب
الكونية على سورية واستعدادهم لبذل الروح والدم من
أجل سورية وسيادتها.
كما أدان أبناء الجالية السورية في هنغاريا وأعضاء
منتدى «من أجل سورية» التفجير اإلرهابي في منطقة
الكالسة في دمشق .وقالوا في بيان إن ه��ذه األعمال
اإلرهابية تعبّر عن عجز اإلرهابيين وفشلهم في مواقع
القتال الفعلية ،بما يجعلهم يستسهلون الغدر بالمدنيين
اآلمنين.
ولفت البيان إل��ى أنّ ه��ذه الهجمات الهمجية التي
تلجأ إليها التنظيمات اإلره��اب��ي��ة م��ن وق��ت إل��ى آخ��ر،
ليس من شأنها إال أن تزيد من صمود الشعب السوري
والمقاومة.

«م� ّؤ�س�سة ال�شهيد» في الالذقية...
عمل د�ؤوب للنهو�ض مهني ًا بذوي ال�شهداء
ياسمين كروم
ضمن اإلط��ار العام ال��ذي تعمل
«مؤسسة الشهيد» ،والقائم
ضمنه
ّ
أس��ر الشهداء وذويهم،
على تأهيل َ
ليتمكنوا م��ن دخ��ول س��وق العمل
بقوة وإمكانيات تجعلهم قادرين
على كسب رزقهم بأنفسهم ،على
مبدأ «أعلّمه الصيد بدال ً من إطعامه
المؤسسة
سمكة ك ّل يوم» ،أطلق فرع
ّ
في الالذقية أولى دوراته التدريبية
المتخصصة في علوم الحاسوب.
ّ
واستهدفت ال���دورة المواطنات
والفتيات من ريف الالذقية الشمالي
اللواتي تع ّرضن للخطف من قبل
المجموعات اإلرهابية المسلّحة،
وح ّررن على أيدي الجيش السوري،
ُ
إضافة إلى عدد من أبناء الشهداء
وذويهم ،بحيث وصل عدد المتدربين
إلى أكثر من  31مشاركاً.
وأنجزت الدورة بالتعاون ما بين
الهيئة السورية للسكان واألس��رة
ووزارة ال���زراع���ة وم��ع��ه��د «تكنو
ه��وم» ،في الالذقية ،إذ تولى فرع
«مؤسسة الشهيد» األمور التنظيمية
ّ
واإلدارية.
ويشير ط���ارق اب��راه��ي��م مشرف
المؤسسة في الالذقية إلى أن
فرع
ّ
المؤسسة تعمل وفق معايير دقيقة
ّ
تعتمد على مسح اجتماعي شامل
أسر الشهداء للوقوف بشكل حقيقي
َ
على مؤهالتهم العلمية والمهنية
وم��ح��اول��ة إي��ج��اد ف���رص تناسب
إمكانياتهم وقدراتهم مع العمل على
ترميم ما ينقصهم ،ليكونوا جاهزين
بشكل كامل لدخول سوق العمل.
وي��ق��ول ل��ـ«س��ان��ا»« :اخ��ت��رن��ا أن
يكون نشاطنا األول ضمن مجال
الحاسوب باعتباره أصبح حاجة
ملحة للسوق ،فكانت هذه ال��دورة
ّ
التدريبية المكثفة التي استمرت
ل��م��دة ش��ه��ر ع��ل��ى ث�ل�اث م��راح��ل،
وأجرينا اختبارات أولية للمشاركين
لنعرف مقدراتهم وم��دى مالءمتهم
لبرنامج ال��دورة التي سيحصلون
في نهايتها على شهادة مصدّقة من
مديرية التربية ،تكون داعمة لهم
أثناء البحث عن فرصة عمل .كما
أن المستفيدين من الدورات المقبلة

سيحصلون على فرصة عمل ضمن
المؤسسة التي س ُتطلَق
مشاريع
ّ
مستقبالً في الالذقية».
وأكد مشرف الفرع أنّ
المؤسسة
ّ
ت��س��ع��ى إل���ى إث���ب���ات ن��ف��س��ه��ا عبر
مشاريعها على األرض .ولفت إلى
ضرورة تأهيل هذه الشرائح ،مبديا ً
المؤسسة للتعاون مع
جاهزية
ّ
أيّ جهة أو هيئة أو جمعية لديها
المؤسسة أو
توجه
فكرة تتالءم مع
ّ
ّ
ترغب بدعم مشاريعها التي تتوجه
بها للشباب م��ن ناحية تأهيلهم
وتأمين فرص العمل لهم ،وللمس ّنين
من خ�لال تأمين الخدمات الطبية
الالزمة لهم.
المؤسسة
توجه
وذكر ابراهيم أن ّ
ّ
يقوم على إنشاء مشاريع رابحة
مستدامة ب����إدارة صحيحة ،وأن
المركز الرئيس في حمص لديه عدد
من التجارب في هذا المجال كإطالق
مشروع مشغل خياطة أثبت نجاحه
بشكل كبير ،وسيصار إلى تكرار هذه
التجربة في عدة فروع في سورية
بالتعاون والتنسيق مع الجهات
المعنية التي ستستفيد أيضا ً من
قاعدة البيانات المتميزة التي تبنيها
الجمعية.
من جهتها ،قالت المهندسة رباب
وردة ،مديرية تنمية المرأة الريفية
التابعة لمديرية زراعة الالذقية ،أنّ
هذا التعاون يعتبر األول من نوعه مع
«مؤسسة الشهيد» في الالذقية،
فرع
ّ
ويندرج ضمن االتفاقية المو ّقعة ما
بين وزارة الزراعة والهيئة السورية
لشؤون األسرة والسكان ،إذ ُن ّفذ عدد
ألسر
من المِنح اإلنتاجية المجانية َ
الشهداء.
وتوجهت مديرية تنمية المرأة
الريفية خ�لال األزم���ة إل��ى تمكين
المرأة التي فقدت معيلها لتصبح
قادرة على تلبية احتياجات أسرتها
مع مساعدة النساء المهجرات للبدء
بعمل ج��دي��د ،وم��ن هنا تقاطعت
«مؤسسة
رؤية المديرية مع رؤية
ّ
الشهيد» وكانت هذه ال��دورة أولى
ثمار التعاون بحسب وردة.
وأضافت« :سيكون هناك برنامج
تدريبي للنساء ،بحيث يصبحن
ّ
ق�����ادرات ع��ل��ى ت��أس��ي��س م��ش��اري��ع

صغيرة خاصة بهن ،وستحصل
كل سيدة على مِنحة مجانية بقيمة
 150ألف ليرة في نهاية التدريب
لتبدأ مشروعها .كما سنعمل على
تأمين ال���دورات التي تتناسب مع
زمني يبدأ
حاجاتهن وفق برنامج
ّ
الشهر المقبل ،ويستمر حتى انتهاء
برنامج الدورات المحدّدة».
أم��ا خضر ال��ح��اج ،م��دي��ر معهد
«تكنو ه���وم» ،ف��أش��ار إل��ى أهمية
م��ش��ارك��ة ال��ق��ط��اع ال���خ���اص إل��ى
ج��ان��ب ال��ج��ه��ات الحكومية لدعم
المشاريع التي من شأنها مساعدة
أسر الشهداء ،ال سيما في المجالين
َ
التعليمي والمهني.
ون ّوه بالتعاون الذي أبداه المعهد
«مؤسسة الشهيد» ،إذ استقبل
مع
ّ
المتد ّربين في قاعاته ومختبراته،
إضافة إلى خدمات أخرى ساعدت
في إنجاح المحاور السبعة التي
شملتها الدورة.
وق��ال« :سنعمل خ�لال المراحل
المقبلة على تقديم أف��ك��ار تتعلق
ب��ت��دري��ب ال��ش��ب��اب ض��م��ن م��ج��االت
أخ����رى ت��ش��م��ل ص��ي��ان��ة األج��ه��زة
ال��خ��ل��وي��ة .وس��ن��ح��اول تخصيص
أربعة مقاعد مجانية لذوي الشهداء،
وسيتم المشروع أيضا ً بالتعاون
مؤسسة
مؤسسة الشهيد أو أي
مع
ّ
ّ
أخ��رى لها ع�لاق��ة ب��ه��ذه الشريحة
وترغب بالعمل معنا» .مشيرا ً إلى
أنّ للمعهد خطة لتأهيل مئة متد ّرب
ف��ي م��ج��االت ال��ح��اس��وب المختلفة
كالصيانة والويب والتصميم الفني
اإلعالني وبرمجيات الجافا .معتبرا ً
أن نجاح الفكرة متعلق برغبة الفرد
بأن يط ّور نفسه ،إضافة إلى قدراته
العلمية.
�ؤس��س��ة الشهيد»
ي��ذك��ر أن «م� ّ
ان��ط��ل��ق��ت ف��ي ن��ه��اي��ة ع���ام ،2013
وتعمل ف��ي مجال اإلغ��اث��ة والدعم
النفسي وأنشطة األطفال ،ومركزها
أسست هناك مج ّمعا ً
حمص حيث ّ
طبّيا ً وصيدلية ،وعددا ً من المرافق
ألسر
مجانا ً َ
التي تقدّم الخدمات ّ
الشهداء .وافتتحت لها فروعا ً في
ك��ل م��ن دمشق وريفها وطرطوس
ّ
ومؤخرا ً في السويداء.
والالذقية،

منفذية �سدني في «القومي» ّ
تنظم �سهرتها ال�شهرية
ّ
نظمت منفذية س��دن��ي ف��ي ال��ح��زب ال��س��وري القومي
االجتماعي ،السهرة القومية التي تقيمها مطلع كل شهر،
بحضور المنفذ العام أحمد األيوبي وعدد من أعضاء المجلس
القومي وهيئة المنفذية ،وجمع من القوميين والمواطنين.
وألقى ناظر التربية والشباب مهدي نزهة كلمة أكد فيها
أهمية النشاطات الجامعة التي تع ّزز التواصل وااللفة بين

القوميين وأبناء الجالية في المغتربات ،الفتا ً إلى أن هذه
النشاطات تندرج في سياق ترسيخ الوحدة االجتماعية في
يتوسلها أعداء
مواجهة كل حاالت التفسخ والشرذمة التي
ّ
للنيل من أمتنا.
وأحيا السهرة الفنان محمد األسمر بمجموعة من األغاني
الوطنية والقومية.

 ...ون�شاطات لمنفذية الطلبة الجامعيين
في الالذقية
رئيس البلدية

نائب رئيس البلدية

مختار البلدة

والد الشهيد اللواء فرنسوا الحاج

أق���ام���ت ال����وح����دات ال��ح��زب��ي��ة
التابعة لمنفذية الطلبة الجامعيين
ـ ال�لاذق��ي��ة ف��ي ال��ح��زب ال��س��وري
القومي االجتماعي ،مجموعة من
ال��ن��ش��اط��ات ،تمثلت بلقاء ّ
نظمته
مديرية الحقوق والزراعة ،يهدف إلى
تطوير اإلمكانيات االختصاصية لدى
أعضاء المديرية .وحضر اللقاء مدير
المديرية جورج بو صنايع وعدد من
أعضاء الهيئة.
كما ّ
نظمت المديرية ندوة في مكتب
المنفذية ح��ول الخطر ال��ذي تمثله
ّ
منظمة «أوت���و ب���اور» الصهيونية،
إضافة إل��ى لقاء للقوميين ،تخلّله
دروس تثقيفية ،وتلته مأدبة غداء.
ّ
ونظمت مديرية التعليم المفتوح
لقا ًء حضره المدير يعقوب الشامي
وأع��ض��اء هيئة ال��م��دي��ري��ة وجمع
صص للبحث في
من القوميينُ ،خ ّ
ال��ع��ن��اوي��ن األس��اس��ي��ة لخطة عمل
المديرية.

ّ
ونظمت المديرية ندوة إذاعية حول
مفهوم الديمقراطية ،ورحلة إلى جبال
بلدة صلفة في ريف الالذقية ،وشارك
في الرحلة مدير المديرية ومجموعة
من القوميين والمواطنين.

وزار وف��د م��ن م��دي��ري��ة التجارة
يتقدّمه مدير المديرية محمد حمدو
دار األي��ت��ام ف��ي ال�لاذق��ي��ة ،وتخلّل
الزيارة إقامة نشاط شارك فيه أطفال
الدار.

خالل رحلة مديرية التعليم المفتوح إلى جبال بلدة صلفة

