




يوميات لبناني
ب، وال ت�سم  بتفيق �ل�سبح متفائل بنهار جديد وبت�سكر ربك على كل حال وبتنوي �إنو هالنهار ما بّدك تع�سّ
�إنو �ملي مقطوعة بتاخد  �أي حد�، بتقوم من �لتخت لتغ�سل وجهك بتتفاجاأ  بدنك وال تعمل م�سكل مع 
بتقلك  مرتك  مع  �ل�سباحية  �لقهوة  لت�سرب  بتجي  وبتم�سي،  وجهك  وبتم�سح  عادي  �إنو  على  �ملو�سوع 
ت�سّبح يا روحي غّلو� �لبنزين 1000 لرية، و�ملازوت 800 لرية، و�لغاز 300 لرية، بتبلع بريقك وبتقلها 
�ي عادي هيد� من ور� �لّدين و�لعجز يّللي �سارعتنا فيه �لدولة، و�إنت فالل بتقلك مرتك تركلي �أجار 
�لكهربا الن �سار مارق عليي �جلابي مرتني وما بدفعلو�، وما تن�سى تقطع على �سركة �لتليفون تدفع 
بتتنهد  ب�ساعة،  �سّلمني  عاد  ما  الأن  لل�سّمان  دفعة  �سي  �دفع  وبطريقك  �خلط،  قطعولنا  الأن  �لفاتورة 

وبتاخد نف�س عميق وبتتذكر وعدك وبتقّلها �أيه تكرمي هلق مبرق.
برتكب ب�سيارتك وبتم�سي وهون بتبد� حت�س حالك �إنك ب�سباق ر�يل الأن ما بتعرف مني بدو يطلع عليك �أنت 
و�سادد عالدرك�سيون وعيونك ع�سوي بيطلعو� من �لزجاج �الأمامي، وبن�س عجقة هال�سري �لقوية ومع �سوت زمامري 
�خلطر، و�ل�سوب يللي ما بيخل�س بتالقي �سب مقوي �ملو�سيقى بال�سوت �لعايل وما �سايف حد� قد�مو بيفوت ب�سيارتك من �خللف، ومع ذلك 
بيطلع من �ل�سباك عم بي�سب وبقول �سو �أعمى �إنت وما بت�سوف �سو هالعامل عند هال�سبح، بتبلع بريقك وبتاخذ نف�س عميق وبتقّلو� عّمو ال 
ب منك وعم يبهدل ميني و�سمال وبقّلك  تاآخذين كنت �سارد. بتو�سل عال�سغل بعد تاأخري ن�سف �ساعة �إنت وعم تلهث وبتالقي �ملدير مع�سّ
خم�سوم عليك نهار بدل تاأخري، بتفوت ع مكتبك بتالقي �لعامل م�ستنيتك و�أخالقهم بر��س مناخريهم، الأن تاأخرو� على �أ�سغالهم ب�سببك 

وكّلو� بّدو� معاملتو� تخل�س، بت�سري �إنت توّزع �إبت�سامات وم�ساير�ت حتى مت�ّسي �ل�سغل وما بتلحق تلقط نف�سك حتى ينتهي �لدو�م.
بت �ليوم وال �سّبيت وقدرت ت�سون وعدك، و�إذ بتالقي جمموعة  �إنت وبطريقك عالبيت بت�سكر رّبك �إّنك ما ع�سّ

زعر�ن عم يتخانقو� وم�سكرين �لطريق، بتلف وبرتجع وبتقول عادي بت�سري، برتوح من طريق تاين وقبل 
�لطريق،  قاطعني  وكمان  �ساخبة  و�الأ�سو�ت  د�يرة  �الأفر�ح   « و�لزيطة  �لهي�سة   « بتالقي  ب�سوي  �لبيت 

�لبيت، بت�ستقبلك مرتك  �إنو هيد� �سي طبيعي وبعد معاناة بتو�سل على  بالك وبتقنع حالك  بتطّول 
ببوز مقلوب وبتقلك كل يوم الزم تتاأخر �ساعة والزم ناكل �الأكل بارد والزم تن�سى �الأغر��س يللي 

يتك عليهم، وتبد�أ مبو�ّسحها �ليومي، وين كنت؟ لي�س �إتاأخرت؟ �إنت ما عندك م�سوؤولية؟ �أنا  مو�سّ
قرفت هالعي�سة؟... وهيك حتى حت�س ر��سك بدو ينفجر و�مل�سبة و�قفة على ر��س �سفافك، 

ب�س بتطّول بالك وبتقلها عطيني هاملوبايل خّليني �إحكي �ل�سّمان يبعتلنا خبز، برتد مرتك 
مب�سخرة وبتقلك حتكي؟ كيف؟ وب�سو؟ لي�س مفّكر ��سرت�ك �لّنت بعدو موجود.. قطعو� 
�خلط يا حبيبي من يومني الأن ماأخّرين �سهر عن دفع �لفاتورة، و�أكيد بتكفي ن�سرتها 

�مل�سائية يللي ما بتخل�س... 
وت �لعايل خللللللللل�س�س�س�س�س�س�س  حتى ما تعود قادر تتحّمل وبتبد� ت�سّرخ �إنت بال�سّ
لك خلللللللل�س�س�س�س�س�س�س لك خلللللللللل�س�س�س�س�س�س�س�س�س وت�سب للبلد ومل�سوؤولني 

هالبلد ولل�ساكنني بهالبلد... 
وهيهات يا بو �لزلف على هالبلد �لتعبان، الأن هيك يوميات �ملو�طن بلبنان.

                                                                                                                                  �منة �مني



�لثقايف  ر�سد  �بن  منتدى  نظم 
فوؤ�د  �لرئي�س  مع  حو�ريا  لقاء 
�للبنانية  �الو�ساع  حول  �ل�سنيورة 
و�لعربية �لر�هنة و�لتطور�ت �ملرتقبة يف 

مدر�سة �فرو�س كوليج يف تعلبايا بح�سور فعاليات �لبقاع �الو�سط. 
بعد �لن�سيد �لوطني �للبناين �لقى �لدكتور بالل �حل�سيمي كلمة رحب فيها بالرئي�س �ل�سنيوره 

مثنيا على دوره �لوطني و�لعربي. 
بدوره �لرئي�س �ل�سنيورة كان له كلمة قال فيها:

 �أمتنى �ن ي�سار �ىل ت�سكيل حكومة با�سرع وقت ممكن الننا بحاجة �ىل حكومة، وكلكم ترو� 
�لعملية �لتي متر بها، لي�ست مثلى �لفريق �لفالين يطالب بحقيبة د�سمة، وهذه �حلقيبة م�سجلة 
باأ�سم حزبه، لي�س النه �لد�ستور، هذ� �لد�ستور �لذي ي�سكل �لعقد �لذي �جتمع حوله �للبنانيني 

وهو ينظم، وعندما ي�سبح خلل بالد�ستور مل تعد تنتظم �المور بني �للبنانيني بالد�ستور 
و��ساف لي�س من حقيبة م�سجلة �و حقيبة ممنوعة على طائفة و�لد�ستور �سريح باأعادة �العتبار 
للكفاءة و�جلد�رة وقد �لزم رئي�س �جلمهورية رمز لبنان ووحدة �للبنانيني وهو �لذي يق�سم على 
�حرت�م �لد�ستور�لذي يلزم �لرئي�س با�ست�سار�ت ملزمة وفق �لنتائج �لتي جرت مع �لرئي�س �سعد 
�حلريري، فالد�ستور حق وو�جب للرئي�س �ملكلف ومل يحك �لد�ستور عن �ن لكل خم�س نو�ب وزير 

وهذ� غري موجود بالد�ستور.
و��ساف �لهم �ملطلوب تاأليف حكومة ثقة متعاونة بعيد� عن �لتقاتل ون�سب �ملد�فع. 

و��سار �ىل �ن �لد�ستور مل يلزم �لرئي�س �ملكلف بوقت �و مبطالب بان يكون لكل ع�سر نو�ب وزير 
�و وزيرين وما يح�سل هو خللق �عر�ف و�مناط جديدة، ولبنان يحكم بقوة �لتو�زن ولي�س بناء 

الرئيس السنيورة محاضرا في 
افروس كوليج تعلبايا



حلجم �لقوة وال يجوز عندما مييل ميز�ن �لقوى لدي بان �طالب بالتغيري وهذ� هو �حد عو�مل 
�ال�ستقر�ر بالبلد. و�كد بان �تفاق �لطائف �عاد �لبلد �ىل ر�سده، و�سدد على �ن يو�كب �ال�سالح 
�الو�ن  �لق�سايا قبل فو�ت  بها و�الهم هو معاجلة  يقوم  �ن  لبنان  و�لتي كان على  �سيدر  موؤمتر 

وفقد�ن �لثقة بني �ملو�طن و�لدولة وجميع �ل�سيا�سيني. 
و��ساف نريد �ن تنطق �ملحكمة بقر�ر و�لعد�لة تاأتي باال�ستقر�ر وعندما تعطي �ملحكمة حكمها 

وقر�رها لكل حادث حديث، ذلك لي�س من قر�ر �آخر قبل �نتظار قر�ر �ملحكمة. 
وختم �مل�سكلة بالف�ساد �ل�سيا�سي الأننا و�سلنا �ىل �حلائط �مل�سدود.

ويف نهاية �للقاء قدم �لدكتور بالل درعا تكرمييًا للرئي�س �ل�سنيورة، و�خذت �ل�سور �لتذكارية 
�لرئي�س  �سرف  على  �حل�سيمي  �لدكتور  �ومل  حيث  �مالني  مطعم  �ىل  �جلميع  توجه  بعدها 
�ل�سنيورة ماأدبة غد�ء ح�سرها �ىل جانب �لرئي�س �ل�سنيورة روؤو�ساء بلديات وخماتري وفعاليات 

من �ملنطقة.





�كد وزير �لد�خلية يف حكومة ت�سريف �العمال نهاد �مل�سنوق �ن لبنان مير بظروف �قت�سادية �سعبة وت�سكيل 
�حلكومة يعزز �لو�سعني �المني و�القت�سادي.

رفاقه  كان  ولد  هناك  و��سح  �الخرين  وجع  الرى  �سخ�سي  وجع  عن  �عرب  �أن  �أريد  �حلكومة  لت�سكيل  وبالن�سبة 
ي�سربونه ويقولون له قول �لف فلم يقل �لف �بد�، ود�ئما كان يقول ال وكان ي�سرب د�ئمًا، �ساأله جاره ملاذ� ال 
تقول �لف قال �ذ� قلت �لف �ساأقول بعدها باء، �هل �ل�سنة �سو ما �سار ما رح يقولو� �لف ال بت�سكيل �حلكومة �و 

بغري ت�سكيل �حلكومة. كالم �مل�سنوق جاء خالل رعايته �فتتاح جمموعة يا�سني �ال�ستثمارية يف تعنايل.
ح�سر �الحتفال نو�ب حاليني، و�سابقني، ومفتي زحلة و�لبقاع �ل�سيخ خليل �ملي�س، وعدد من �مل�سايخ، وحمافظ 
�لبقاع �لقا�سي كمال �بو جودة، وقائممقام �لبقاع �لغربي �ال�ستاذ و�سام ن�سيبني، وبح�سور فعاليات من �ملنطقة.  

وكان لرئي�س جمل�س �د�رة جمموعة يا�سني �ال�ستثمارية، يا�سني يا�سني كلمة رحب فيها بالوزير، و�حل�سور، و�سرح 
يف �لكلمة دور �ل�سركة يف �مناء �ملنطقة، وحتفيذ �ليد �لعاملة، و�يجاد فر�س عمل.

ويف ختام �حلفل مت تقدمي درع تقديري للوزير �مل�سنوق.

وزير �لد�خلية يفتتح جمموعة يا�سني �ال�ستثمارية يف تعنايل





جاءين  �سوؤ�ل من �مر�أة مدخنة لديها م�سكلة ناجتة عن �لتدخني 
�أطر�ف �الأ�سابع  و�سوال �إىل �الأظافر؟ قلت لها  هي �الإ�سفر�ر يف 
�لتدخني  �وقفي  �نت.  يدك  يف  و�حلل  �مل�سكلة  حل  �إىل  ت�سعني 
تزول �مل�سكلة �ملر�سحة للتطور �إىل ما �كرب فيما بعد بحيث ال يعود 
يف �إمكانك معاجلتها بال�سهولة �لتي ت�سنني. �ن ��سفر�ر �أظافرك 
�لتي  �أع�ساء ج�سمك  و�سائر  و�سر�يينك  وقلبك  رئيتك  فماذ� عن  بالهلع،  �آثارك  و�أ�سابعك 
حمل  يف  طريقتك  تغيري  منه  تعانني  ملا  كحل  ميكنك  حال،  كل  يف  �ل�سام؟  �لدخان  �أ�سابها 

�ل�سيجارة بحيث تخاففني من حملها �إىل �قل وقت ممكن.
�ملاء  من  حملول  يف  �الأ�سابع  غم�س  �لتالية:  �لتجميلية  �لطريقة  �عتماد  �أي�سا  وميكنك   

وع�سري �لليمون و�لت�سقري ولو مرة �أ�سبوعيا وم�سح �ليدين باملرطب �سباحا وم�ساًء.
 

�لفرتة �حلا�سمة لالإقالع عن �لتدخني:
�أمام  �حلا�سمة  �لفرتة  �ن  تعرف  �ن  عليك  فاإن  �لتدخني،  عادة  من  �لتخل�س  �ردت  �ذ�   

من  خال  ��سبوع  كل  فمع  �الأوىل.  ع�سر  �الثني  �الأ�سابيع  يف  تكمن  ف�سلك  �و  جناحك 
�لتدخني جتتازه. يكرب حظك يف �ن تتخلى عن هذه �لعادة �مل�سرة �إىل �الأبد. هذ� 

�أبحاث �لتبغ يف �ملعهد �لطبي �لتابع جلامعة وي�سكون�سن.  ما يقوله مدير مر�كز 
�ما �خلرب �ل�سار هنا، فهو �ن �لعودة �إىل �لتدخني تنخف�س �إىل �أدنى م�ستوياتها 

)4% تقريبا (. و�ملعلوم �أن �ال�ستعانة مبو�د طبية لنبذ هذه �لعادة �لبغي�سة، 
ال تتعدى حما�سنها �ل30% لذلك، �إذ� كنت قادر� على �لتوقف طيلة تلك 

�الأ�سابيع، فاأقدم وال تخف.

 
 �لدكتور يو�سف قري�سي 
طبيب �ع�ساب ومفا�سل 

ملكافحة  �لعربية  �جلمعية  ورئي�س 
�ملخدر�ت و�الإدمان

آثار التدخين على األصابع واألظافر





منهجية  �سياق  يف  �لبقاع  �ق�سية  على  �مليد�نية  جوالته  جودة  �بو  كمال  �لقا�سي  �لبقاع  حمافظ  و�سل 
�الحتكاك �ملبا�سر مع �الجهزة و�الد�ر�ت �ملحلية و�لعامة، وللغاية ز�ر ق�ساء �لبقاع �لغربي حيث ��ستهل 
لقاء�ته يف مقر �لقائمقامية يف جب جنني مع �الجهزة �المنية، بح�سور قائمقامي �لبقاع �لغربي ور��سيا 
و�سام ن�سبيه، ونبيل �مل�سري، و�طلع على �حلال �المنية يف �ملنطقة من قادة �الجهزة �المنية ال�سيما �لتعاميم 
�ل�سادرة عن �الد�ر�ت �لر�سمية و�المنية، من جهته �لقائمقام و�سام ن�سبيه و�سف �لزيارة باال�ستثنائية 
ثم  للمحافظ.  تقديرية  درعا  ن�سبيه  قدم  جلهوده  وتقدير�  �للبنانية.  �الد�رة  يف  �ملاألوف  تتجاوز  كونها 
كانت �سل�سلة لقاء�ت للمحافظ �بو جودة يف بلدية جب جنني �سملت روؤ�ساء �لبلديات، و�ملخاتري، وموظفو� 
�الد�ر�ت �لعامة، ورجال �لدين من خمتلف �لطو�ئف، وقال �بوجودة خالل لقائه �لبلديات و�ملخاتري: 
�هميتها �ىل منهجية عمل تقوم على �الحتكاك  �ل�سارمة على  �ملكتبية  �الد�رية  �ل�سيغ  �نه جتاوز 
ب�سورة  و�الحتياجات  �ملطالب  على  للوقوف  و�لنا�س  �ملحليني،  و�مل�سوؤولني  �الد�ريني،  مع  �ملبا�سر 
الجناز  �سحيحا  م�سار�  يعترب  �ي�سا  �لذي  �الد�ري  �لروتني  تعقيد�ت  ودون  ودقيقة  �سفافة 
�العمال، و�سدد �بو جودة على �همية تطبيق �لقو�نني وعدم �خلروج عن �لن�سو�س و�الأَليات 
�الد�رية �لتي ن�س عليها �مل�سرع و�كد على �ن �لبلديات يجب 
�نها  طاملا  �الق�سية  يف  �ملدين  �لتنظيم  ملكاتب  تعود  �ن 
�ملخاتري  للجان فنية. و��ستعر�س مع  تفتقر بغالبيتها 

�سوؤونهم و�سجونهم.
على  �لبقاع  يف  باالعالميني  نوه  قد  �بوجودة  وكان 
مو�كبتهم �ملو�سوعية لق�سايا �لنا�س و�ثبتو� جد�رة 

ال ي�سعنا �ال �ن نحرتمها ونقدرها.
بعد ذلك جال �بوجودة على حمطة �لتكرير يف جب 
جنني منهيًا جولته متفقد� �سفاف بحرية �لقرعون 

وجمرى نهر �لليطاين بني جب جنني و�لقرعون.

لقاء حمافظ البقاع مع قادة االجهزة االمنية �ر�ؤ�ساء بلديات البقاع الغربي



هاويات  على  ي�سري  جمتمع  عن  ناجتة  �لعربي  �لوطن  يف  �ملنت�سرة  �لظو�هر  جميع  �إن 
�لف�ساد خاٍل من �لقيم و�ل�سو�بط �الخالقية. كنظرٍة و��سحة و�ساملة جلميع �لدول 
خيوط  �ول  فاإن  جيل.  �ىل  جيل  من  تنت�سر  و��سعة  وثقوب  �نحالل  نرى  �لعربية 
�لنهاية  يف  �ملطاف  بنا  ويذهب  بالفنت  �نف�سنا  نرمي  ثم  �الدمان  �ىل  توؤدي  �لف�ساد 
�ىل �حلروب وماآ�سيها ون�سبح يف دو�مة �لّتخلف و�لّت�سرد، وما ينتج عنهم من خماطر. 
�أمٍة تخّلت عن مبادئها وخلعت من قلبها �لتقوى و�الإميان و�لّطريق �ل�سالح.  �أ�سبحنا يف 
كنا �سابقا رو�د �لعلم و�لثقافة، كنا نحمل �أعالم، �أعالم �الأدب و�الأخالق، �أما �الآن �إنقلبت �ملو�زين ، �أ�سبحنا نقارن 
�أنف�سنا بالغرب ونتمثل بهم �ىل �أن �سيطرو� على عقولنا و�أخذو� منا �سهاد�ت �لعلم و�لثقافة و�الأخالق. �إن وجود 
�لف�ساد يف جمتمعات �لدول �لعربية بتفاقم وت�سبح �مل�ساكل �أكرث تعقيدً� حيث ي�سبح وجود حاّلً لها كالبحث على 
�إبرٍة يف كومٍة من �لق�س. �لف�ساد هو �لفاح�سة �لكربى.. �لف�ساد ال يفلح �أمة.. وهو مر�س يجب ��ستئ�ساله وبرته 
الأنه معد وال يجوز �ل�سكوت عليه. وعلينا �أن نعالج �لف�ساد ومننعه الأننا ال نريد �أن يكون بيننا مري�س بهذ� �لوباء 
�لذي يلطخ �لدولة ككل ويلوثها. وال ميكن �لتخل�س من هذه �لظاهرة �اّل باإ�سالح �أ�سا�س �ملجتمع �اّل بالتخل�س من 
�ال�سطر�بات �لنف�سية و�لتع�سب ود�ء تقليد لالآخرين. وذلك من خالل �إ�سغال جيل �ل�سباب و�إقامة ندو�ت حول 
�لعقد  من  للتخل�س  �نف�سنا  عن  وتفريغ  جمتمعنا  تطوير 
قدر  على  بالد  روؤ�ساء  �إختيار  ثم  ومن  د�خلنا  �ملت�سعبة 
�مل�سوؤولية خ�سو�سا �ن �ل�سعب هو م�سدر �ل�سلطات، فعليًا 
علينا �لعمل ب�سكل فريقي للم�ساهمة باإز�لة جرثومة 
م�سوؤولية  لديه  منا  كل  �أن  نوؤمن  �أن  �سرط  �لف�ساد، 
منتقد�،  �إال  تر�ه  ال  �لنا�س  بع�س  �إن  ذلك.  جتاه 
ين�سى ح�سنات �لطو�ئف و�الأجنا�س ويذكر م�ساوئهم، 
على  ويقع  و�ل�سالمة  �لربء  مو�سع  يرتك  �لذباب  مثل 
�جلرح و�الأذى، وهذ� من رد�ءة �لنفو�س، وف�ساد �نف�سهم 
�الأمة  �لعقاد  حممود  »عبا�س  قالها  �لبالد.  هذه  ليف�سدو� 
هر باحلق وجترتئ على �لباطل متتنع فيها  �لتي حت�سن �أن جتجُ

�أ�سباب �لف�ساد«.
                                                              �سماء �حمد �سعبان 

الفساد الى أين ...





لكل ف�سل حكاية ورو�ية
عندما نتكلم عن �حلب و�الإنتماء ل�سيء معني ونتحيز له ب�سدة وعن�سرية نكون نريد �ملحافظة و�لتم�سك به 

رغم كل �ل�سعوبات.
وكذلك حب �لوطن ال يحتاج معجز�ت، وم�ستحيالت بل �لتم�سك به و�الإنتماء له ب�سمري وم�سوؤولية.

الأننا �أبناء هذ� �لوطن ل�سنا بحاجة الإثباتات �سوى مبحبتنا و�سدقنا له، وال نحتاج ملز�يدة، وجمادلة، وال 
ل�سعار�ت رنانة، وال لكلمات دون معنى وفائدة.

و�أحالمنا  وطموحاتنا  �إليه،  تتجه  وعيوننا  و�آمالنا  به،  تنطق  و�أ�سو�تنا  تلقائيا،  �إليه  تن�ساب  فحروفنا 
ترتبط مبا�سرة به.

ومن �أهم حقوق �لوطن علينا ح�سن �إختيار من يقوم بتمثيلنا يف �ملجل�س �لنيابي، ويف كل جمال�س �لعامل للتقدم نحو م�ستقبل �أجمل و�أرقى.
�لوز�رية،  يتقا�سمون �حلقائب  �إنتظرنا والدتها مبعنى  �لتي طاملا  �سماع كلمة حما�س�سة ويتقا�سمون �حل�س�س يف �حلكومة  تعودنا على 

وليتهم حقا يعو� ما يف م�سوؤولية هذه �حلقائب.
نحن �ليوم باأم�س �حلاجة لتوحيد، وتقا�سم �لهم �لوطني وجتديده، بحيث يكون هو هدف كل عمل و�إجناز لتحقيق �مل�سلحة �لعامة، ولكي 
�إيجاد حلول للبطالة �لتي تز�يدت، وليتقا�سمو�  يتحقق هذ� �لهدف وهذ� �حللم فليتقا�سمو� هموم �سبابنا �لتي يعي�سونها، فليتقا�سمو� 
�إيجاد فر�س للعاطلني عن �لعمل و�إنقاذهم من �ل�سياع، و�ل�سالل و�الإنحر�ف، فليتقا�سمو� بناء م�ساريع لل�سباب، و�إ�ستثمار مهار�تهم فهم 
قادرين على �إد�رتها و�إمنائها ح�سارية وع�سرية لتغيري وجهة لبنان تغري� يليق به وباأبنائه، الأنه كان و�سيبقى ملتقى ح�سار�ت �لعامل 

بتنوعها.
ليتقا�سمو� تقرب وجهات �لنظر بني �أبناء �لوطن وزرع �ملحبة بينهم، ليتقا�سمو� تبني جيل �سباب لديه �لقدرة على بناء م�ستقبل 

ز�هر و�آمن، ليتقا�سمو� حماربة �لف�ساد بكل �أنو�عه.
فلتكن �لق�سمة عادلة وبني �جلميع لوحدة وطننا و�سبابنا، و�أي�سا م�سوؤولينا الأن حمالن حقيبة �مل�سوؤولية 
جاد  عمل  نريد  باملقابل  ثقة  الأخذ  وعطاء،  وجناح،  وتخطيط،  در�س،  تعني 

يتحرر من �لقيود �لطائفية و�ملذهبية و�الإنتمائية.
ولتكن هذه �حلقائب �لوز�رية فاعلة بجد وثقة حتى تنال 
ثقة �ملو�طنني الأنها مبثابة غرفة �الإنعا�س للوطن و�ملو�طن.

تفرق  وال  جتمع  �حل�س�س  تق�سيم  حو�ر  طاولة  تكون  ناأمل 
حتاور، تخلق ف�ساء فكري جديد تتفاعل فيه روؤى وتوجهات 
ولتتحدو�  �ملو�طن  م�ساكل  حلل  �الأول  و�ملفتاح  خالقة، 
�أنتم  بكم  يبد�أ  و�لتغيري  �ل�سباب،  جيل  بناء  يف  وتتناف�سو� 
وباجلميع، ولتوؤدو� ر�سالتكم كم�سوؤولني �أمام �هلل و�أمام �جلميع 
�الأ�سياء وتوقع  �مل�سيء من  وروؤية �جلانب  �لتفاوؤل  لنا  ويبقى 
وذلك  وتقبلها،  �الإحتماالت  كل  و�سع  �سرورة  مع  �الأف�سل 
بخف�س �سقف �لتوقعات من �لنا�س و�الأ�سياء ويف �لوقت نف�سه 

�الإحتفاظ باالأمل...
                                                                                                                            

                                                     ن�سرين عبد �لرز�ق                   






