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حمليات

ين�سقان زيارة مواقع ع�سكرية
«القومي» والجي�ش في ال�سويداء ّ

بالتعاون والتنسيق بين ق��ي��ادة الجيش ال��س��وري في
السويداء ومنفذية السويداء في الحزب السوري القومي
االجتماعي ،ت ّم تنظيم زيارة إلى مواقع الجيش السوري في
القطاع الشمالي الشرقي ،وتزويد هذه المواقع بخزانات مياه،
وبمواد غذائية وطبية إضافية ،على خلفية مبادرة قدّمتها
مجموعة من فاعليات المدينة.
وشارك في الزيارة منفذ عام السويداء سمير الملحم وأعضاء
هيئة المنفذية معين مزهر ،حمد حامد ،ماجد الباروكي ونجيب
اﻷطرش ،ضباط من الجيش السوري ،عضو المكتب التنفيذي
في المحافظة ماهر عمر ،رئيس غرفة التجارة فيصل سيف،

مدير التموين والتجارة الداخلية وحماية المستهلك ماهر
الشعراني.
واستمع الوفد من ضباط المواقع وعناصرها إلى شرح
عن واقع العمل الميداني وطبيعة المهام القتالية في مواجهة
العصابات اإلره��اب��ي��ة المسلحة ،دف��اع �ا ً ع��ن ال��ق��رى اآلمنة
وسكانها.
من جهته ،أكد أعضاء الوفد ِباسم أصحاب المبادرة وأبناء
السويداء دعم الجيش السوري البطل في أداء مهامه القتالية
ض ّد اإلرهاب الذي يستهدف سيادة الدولة واستقالل قرارها،
وتدمير بنيتها االقتصادية ،وتدمير وحدة المجتمع السوري

خدمة للعد ّو الصهيوني.
وأك��د أعضاء الوفد أنّ العدوان اإلرهابي على سورية لن
يزيد الشعب السوري إﻻ تماسكا ً ووح��دة وعزيمة لتحقيق
االنتصارات ودحر اإلرهاب.
الجدير ذكره ،أن المبادرة أطلقتها مجموعة من فاعليات
السويداء االقتصادية واالجتماعية وهم السادة :ماهر عمر،
فيصل سيف ،جمال سالم أبو حسن ،ماهر الشعراني ،نضال
الطويل ،نضال أبو اسماعيل ،كمال خضير ،سليمان خضير،
شفيق غرز الدين ،هايل مقلد ،منير الشاعر ،نايف عمار ،حسن
رافع ،والدكتور صفوان الملحم.

منفذ عام حا�صبي ًا في «القومي»
يه ّنئ رئي�س بلدية عين قنيا ومجل�سها
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سليقا والوفد المرافق يسلّمون حذيفة الدرع التقديرية
ه ّنأ منفذ عام حاصبيا في الحزب السوري القومي
االجتماعي لبيب سليقا الشيخ سامر حذيفة بانتخابه
رئيسا ً لبلدية عين قنيا ،وحسام أبي رافع بانتخابه
نائبا ً للرئيس ولجميع األعضاء الفائزين في االنتخابات
بدعم من الحزب السوري القومي االجتماعي والحزب
الديمقراطي اللبناني.
رافق المنفذ العام وفد ض ّم عددا ً من أعضاء هيئة
المنفذية ،مدير مديرية عين قنيا وائل سنان وأعضاء
هيئة المديرية ،ومختار حاصبيا أمين زويهد .وخالل

حفل االستقبال الذي أقامه المجلس البلدي في قاعة
عين قنيا العامة قدّم سليقا وسنان درعا ً تقديرية ِباسم
مديرية عين قنيا إلى رئيس البلدية المنتخب.
وأكد المنفذ العام أنّ المجلس البلدي الجديد سيعمل
م��ن أج��ل الخدمة العامة وإن��م��اء البلدة والنهوض
بها ،ودع��ا إل��ى أنّ تقوم ك��ل البلديات ف��ي المنطقة
بمسؤولياتها االنمائية ،واالهتمام بمصالح الناس،
خصوصا ً في ظل ظروف معيشية واقتصادية قاهرة
تمر فيها المنطقة.

هبة طبية يابانية لم�ستو�صف الدكوانة

«القومي» و�أهالي �سحمر �ش َّيعوا المنا�ضل علي �أحمد م�سعود الخ�شن (�أبو منير)
شيّع الحزب السوري القومي االجتماعي وأهالي سحمر المناضل
القومي علي أحمد مسعود الخشن (أب��و منير) في مأتم حزبي
وشعبي في بلدته سحمر ،وشارك في التشييع إلى جانب عائلة
الراحل ،عميد الداخلية عبد الله وهاب ،منفذ عام البقاع الغربي
الدكتور نضال منعم ،منفذ عام راشيا كمال عساف وعدد من أعضاء
المجلس القومي وهيئات المنفذيات ومديري المديريات وحشد من
القوميين والمواطنين ،وفاعليات حزبية وبلدية واختيارية ورجال
دين.
انطلق موكب التشييع باتجاه مدافن البلدة ،حيث رفع النعش
على أكتاف القوميين ،وتقدّم الموكب حَ مَلة األكاليل بينها إكليل
ِباسم رئيس الحزب األمين النائب أسعد ح��ردان ،وبعدما أدّى
القوميون التحية الحزبية ،ووري جثمان الراحل في الثرى.
وتقبل عميد الداخلية والقوميون التعازي إلى جانب عائلته
وأهالي البلدة وفاعليتها.
ه��ذا وسيقام حفل تأبيني للراحل ي��وم الجمعة ال��واق��ع فيه
 2016/6/10الساعة الرابعة عصرا ً في حسينية البلدة ...البقاء
لألمة.

شختورة وأوتسكا خالل المؤتمر الصحافي
افتتح رئيس بلدية الدكوانة أنطوان شختورة ،أقساما ً
جديدة طبية متط ّورة في مستوصف الدكوانة بحضور
السفير الياباني في لبنان سيتشي أوتسكا ،الذي قدّمت
دولته هبة طبية كبيرة للمستوصف عبر آالت التصوير
المخصص
الشعاعي للثدي وجهاز التصوير الصوتي
ّ
للنساء ،وللغدد والبطن والشرايين والقلب.
وش��ارك في االفتتاح الطاقم الطبّي في المستوصف،
وحشد من أهالي الدكوانة وفاعلياتها .وأكد شختورة أهمية
ما قامت به دولة اليابان عبر سفيرها في لبنان بتقديم هذه
الهبة الطبية ألهالي الدكوانة وما قدّمت اليابان في السابق
من هبات ،مشيرا ً الى أنّ المستوصف بعد تدشينه سيقوم
بإجراء فحوصات مجانية كل نهار سبت من الثامنة صباحا ً
حتى الثانية عشر ظهرا ً من دون توقف على مدار السنة،
إيمانا ً م ّنا بأن الحياة السعيدة تكون بالصحة السليمة.

إلى المثوى األخير

كما أكد على استمرار البلدية والمستوصف على نهج
الرئيس الراحل أنطوان شختورة الذي لواله ولوال األسس
المتينة التي بنى عليها المستوصف لما استمر حتى اليوم
بهذا الزخم.
ب��دوره ،ن � ّوه السفير الياباني بعمل بلدية الدكوانة
وب���إدارة ه��ذا المستوصف ال��ذي يؤ ّمن الخدمة الطبية
المجانية ألهالي الدكوانة والمقيمين فيها وحتى النازحين
السوريين .وعلى هذا األساس قدمت اليابان هذه الهبة
الطبية لمستوصف بلدية الدكوانة ألنها واثقة من العمل
اإلنساني للبلدية والمستوصف تحت إشراف الطاقم الطبي
والرئيس شختورة.
وفي ختام اللقاء ،قام السفير الياباني وشختورة والطاقم
الطبي والحضور بافتتاح األقسام الجديدة وبجولة في
أرجاء المستوصف.

افتتاح ال ُّن ُ�صب التذكاري
لمجاهدي المقاومة في القنطرة
يتقبلون التعازي

يؤدّون التحية

«مجتمعك م�س�ؤوليتك» ...دورات تدريبية تن ّمي م�س�ؤولية الفرد �إزاء مجتمعه
ياسمين ك ّروم
ت��ك � ّرس م��ب��ادرة «مجتمعك مسؤوليتك»
بمحاورها ودورات��ه��ا التدريبية المتن ّوعة،
المؤسسات التنموية
حالة إيجابية تربط بين
ّ
والحاجات االجتماعية بشكل مباشر ،وعلى
رأسها الحاجات المتعلقة بالرعاية والتنشئة
واستثمار الموارد البشرية.
اإليمان بضرورة تح ّمل المسؤولية المجتمعية
من قبل الفرد والمجتمع لبناء وطن متماسك قادر
على النهوض بأبنائه يعتبر الدافع الرئيس
«مؤسسة تنامي ترين
إلطالق المبادرة من قبل
ّ
للتدريب» ،التي أعلنت بداية الشهر الحالي
موعدا ً رسميا ً ألول��ى دوراتها المتاحة لجميع
الشرائح العمرية ما فوق  18سنة.
وأوض���ح ال��م��د ّرب صبحي سرديني مدير
«مؤسسة تنامي ترين» أن المبادرة تستمر
سنة ك��ام��ل� ًة وت��ط��رح مبدئيا ً ق��راب��ة عشرين
محورا ً تدريبياً .ومن الممكن زي��ادة العناوين
التدريبية ضمن خطتها في حال اإلقبال الجيد
من المتد ّربين .الفتا ً إلى أن الدورات التي تقدّمها
المبادرة مجانية وتمنح في نهايتها شهادة تدعم
مسيرة المشا ِرك المهنية.
وقال سرديني إن هذه المبادرة تن ّفذ بالتزامن
م��ع م��ب��ادرة «إع��م��اره��ا واج���ب» المتخصصة
بالتنمية البشرية ،والتي طرحتها المؤسسة

أيضا ً في أواخر عام  2015لمدة سنة كاملة .لكن
«مجتمعك» ،المبادرة الحالية معنية بالعناوين
االجتماعية وسيعلن عن اسم وموعد كل دورة
تباعا ً لفتح باب التسجيل أمام المتد ّربين.
وق��ال سردينيُ « :نعتبر الجهة التدريبية
األولى التاي طرحت العمل في مجال المسؤولية
االجتماعية من خالل دورات مجانية سجلت
حضورا ً الفتا ً فور اإلع�لان عنها .فكانت دورة
إدارة الذات التي أقمناها منذ أيام من الدورات

الناجحة ،وق ّررنا االنطالق من هذا العنوان نظرا ً
إلى أهمية أن يتع ّرف الفرد في مجال المسؤولية
المجتمعية على العوامل المؤثرة على الذات
سلبا ً وإيجاباً ،واألس��س التي يجب اتباعها
لتطوير الذات وفهمها ،ما يساهم في موضوع
التنمية بشكل إيجابي».
فهم الحالة النفسية والعقلية للطفل من خالل
رسومه تعتبر ثاني ال��دورات التدريبية التي
طرحتها المبادرة وهي موجهة لطالب اإلرشاد

النفسي والعاملين بالدعم النفسي والمتعاملين
مع األط��ف��ال ،بهدف تقدير درج��ة ذك��اء الطفل
م��ن خ�لال اختبار رس��م ال��رج��ل ال��ذي يع ّد من
االختبارات العالمية المعمول بها في مختلف
المراكز والمؤسسات التي تعنى بالطفولة ،على
اختصاصي علم النفس
حد تعبير شوقي غانم
ّ
العيادي ،الذي أشار إلى أنّ ال��دورة تر ّكز على
تفسير الرسوم التي ين ّفذها الطفل ألفراد أسرته،
لفهم الضغوط النفسية التي يعانيها من الوسط
األسري أو المحيط .فالطفل بحاجة إلى التعبير
عن مكنوناته إما عن طريق الرسم أو اللعب ،وهذا
ما نحاول تأكيده خالل أيام الدورة الثالثة.
قرابة  35متدربا ً ومتدربة استفادوا من هذا
المحور الذي أتاح لهم الفرصة ليصبحوا قادرين
على تقدير درج��ة ذك��اء الطفل والتعرف على
المشكالت التي يمر بها من خالل التعامل معه
في المدرسة أو النادي أو البيت .وأش��ار غانم
للتوسع بهذا المحور بحيث
إلى أن العمل جا ٍر
ّ
يشمل مستقبالً اختبارات نفسية معينة يمكن
أن ين ّفذها العاملون في مجال اإلرشاد والدعم
النفسي ضمن مراكز اإليواء.
المتد ّربة غيداء ديب ن ّوهت بجودة المعلومات
الواردة ضمن محاور هذه الدورة ،ال سيما التي
ّ
المتخصصين إلى االختبارات المفيدة في
تدل
ّ
دفع الطفل إلى التعبير عن مكنوناته والتعاطي
حساس.
السليم معه ككائن ّ

أمام ال ُّنصب التذكاري
ّ
نظمت بلدية القنطرة الجنوبية ضمن أج���واء عيد
المقاومة والتحرير ،حفل افتتاح ُنصب تذكاريّ يخلّد
بطوالت مجاهدي المقاومة التي ح ّررت الوطن ،وهزمت
المحتل الغاصب ،بسالح الع ّزة والشرف ،في الساحة
العامة لبلدة القنطرة ،بحضور مسؤول حزب الله في
صفي الدين ،ورئيس اتحاد
منطقة الجنوب األولى أحمد
ّ
بلديات جبل عامل علي الزين ،وع��دد من رج��ال الدين،
ورؤساء بلديات ومخاتير ،وفاعليات وشخصيات ،وحشد
من األهالي.
وتحدّث صفي الدين فشدّد على أن ما أنجز في أيار عام

 ،2000وفي تموز عام  ،2006هو تأسيس للبنان القوي
والمقتدر الذي ال يقبل أن يهينه أو يهدّد مستقبله أحد.
وأضاف :المقاومة لم تكن ضرورة فقط لوجود االحتالل،
بل هي ضرورة من ضروريات التحرير ،وبقاء الوطن قويا ً
ومقتدرا ً ومنيعاً ،ال سيما أننا نعيش في عالم تحوط به
العواصف من كل االتجاهات.
واعتبر رئيس بلدية القنطرة عبد الحميد الغازي أن هذا
ال ُّنصب اليوم هو أقل ما يمكن أن نقدّمه لهؤالء المجاهدين
الذين يستحقون م ّنا الكثير.
ُّ
وفي الختام ،أزيحت الستارة عن النصب التذكاري.

