




لن �أن�سى
رحلة ��ستجمام قادتني �لأ�سبوع �ملا�سي �إىل �إحدى �ملدن �لّلبنانية بق�سد �لتنّزه على �ساطىء �لبحر �لذي 
يلهمني بالكثري من �لتو��سع و�لهدوء ويذّكرين بقول نبي �لأّمة حمّمد عليه �ل�سالة و�ل�سالم » من يحّب 
�هلل فال ي�سفي غيظه »، فما هي قّوتنا نحن �أمام هذ� �لبحر �لكبري �لّذي لو �أر�د �هلل حلّركه و�أغرق �لكرة 
�لأر�سية جميعها ماًء و�لتهم كل ما فيها من �أنا�س و�أثاث و�أحد�ث،  لكّنه مل ي�سف ِ غيظه �إّل بهيجانٍ  

ر�ط �مل�ستقيم. خفيف و�أمو�ٍج تعلو وتهدر فقط، ورّبا كان ذلك �إنذ�ٌر للب�سر ليعودو� �إىل �ل�سّ
و�أثناء و�سويل �إىل �أطر�ف �ملدينة قْد لفت نظري عامل تنظيفات يف �ل�سارع يقوم بعمله بثيابه �لبالية 
وحذ�ئه �ملرّقع �لذي يكاد يقع منه، وب�سعره �لأبي�س �ملنكو�س، وبيده مكن�سُة طويلة يحّركها ميينًا وي�سارً�  
لتنظيف �لأو�ساخ من �ل�سارع وبد� يوؤدي عمله باإتقان ول يرتك ورقة تفلت منه، ويربز من جيبه ظّل رغيف خبٍز 

ياب�س، رّبا �لتقطه من ف�سالت �لأغنياء �لّتي يرمونها بتكرّب يف �ل�سارع دون �أي در�ية �أو ح�سبان.
وبينما �أنا �أرمقه بنظر�تي و�أ�سرح يف حياته ويف قناعته �لتي تبدو على وجهه بالرغم من حاله �لبائ�س، �إذ بي �أرى �سخ�سًا �أتى م�سرعًا 
عري�س �ملنكبني، وجهه �أبي�س وله حلية بي�ساء، يرتدي �لبدلة �لع�سكرية ويحمل ع�سا خيزر�ن خفيفة �حلمل وجّيدة �لّل�سع و�نق�ّس 
على هذ� �مل�سكني بال�سرب �ملرّبح ل�سبب ل �أدريه، و�نهال عليه باأب�سع �ل�ّستائم و�لكالم �لفّظ، وهذ� �مل�سكني تلّقى �ل�سرب و�لإهانة ب�سكوٍن 

ظاهر وغيٍظ مكتوم.
ومل يكّف هذ� عن عر�س قّوته ب�سرب هذ� �مل�سكني �إىل �أن تدّخل بع�س �ملّارة و�أنا منهم �أي�سًا، فا�سطر �إىل تركه دون �أن يكّف عن �لرغي 

و�لكالم �ملهني وبالنظر �إليه �سزر� وكاأنه هو قاتل �أبيه.
هذه �لرو�ية �نتهت يف حلظتها بال�سارع ولكن بقيت يف جو�نب نف�سي وتركت �أثرُ� بالغُا �إذ �إّن ما تعّر�س له هذ� �لعامل �مل�سكني قد �أتعّر�س 
�أو �أي مو�طن �آخر، فاأّي وطٍن هذ� و�أّي دولةٍ  تلك؟ تناأى عن حما�سبة �ملعتدي و�لنهي عن �لظلم، وتتعامل بفارقات بني  �أنًت  �أو  �أنا  له 

�أطر�ف �ل�سعب �لو�حد. 
هل هناك عدل �أم �أّن �لظلم �ليوم هو �سّيد �لأحكام، هل يحّق للقوي حما�سبة �ل�سعيف و�إهانته �أمام �لنا�س و�ملجتمع؟ هل نحن يف �سريعة 
�لقانون؟؟؟ وهل؟  �سنكون بح�سرة  �لإجتماعي؟ ومتى  و�مل�ستوى  و�لدين  و�لعرق  باللون  و�لتمييز  �إىل ع�سر �جلاهلية  �لغاب؟ هل عدنا 
�أولياء  �ليوم ع�ساها ترتك �سدى عند  و�أربكتني وقد و�سعت بع�سها  لديكم  �إىل فكري  �لتي تو�رت  وهل؟ وهل؟..... ع�سر�ت �لأ�سئلة 

�لأمور. 
                                                                                                                                                                                                      �منة �مني
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��ساءت �لفرزل �سجرة ميالد عمالقة عند مدخل �لبلدة  يف �حتفال 
ح�سره �لنائب مي�سال �ساهر، رئي�س ��ساقفة �لفرزل وزحله للروم 

�مللكيني �لكاثوليك �ملطر�ن ع�سام يوحنا دروي�س، رئي�س بلدية 
ان، خماتري وفعاليات �لبلدة.   �لفرزل ملحم �لغ�سّ

�كد على �همية �ملنا�سبة يف بلدة �لفرزل عا�سمة �لكثلكة متمنيًا 
للجميع عيدً� مباركا، بح�سور �لنائب مي�سال �ساهر.

  
و�عترب �ن ما مييز عيد �مليالد يف لبنان و�لفرزل لقاء �لفرح بني 
بع�سنا �لبع�س وما مييز عيد �مليالد  يف �لفرزل هو �ننا نحتفل مع 
بع�سنا �لبع�س م�سلمني وم�سيحيني لنكون معا ونبني �سويا �لوطن 

 و�لن�سان مهنئا �بناء �لفرزل و�ملنطقة بولدة �ل�سيد �مل�سيح. 

جدد �لوعد بالعمل على زرع �لمناء و�لفرح و�لب�سمة لنكون يد� 
 و�حدة من �جل خدمة �لفرزل، يف منا�سبة ترمز لل�سالم و�ملحبة 
و�تقدم با�سمي وبا�سم �ع�ساء �ملجل�س �لبلدي و�للبنانيني عامة 

 و�لفرزل خا�سة بالتهاين بعيدي �مليالد ور�أ�س �ل�سنة �للذ�ن  
 جمعانا �سويا.

دروي�س

  �لغ�سان 
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�فتتح مركز مهار�ت جمعية �لنه�سة و�لعد�لة وبالتعاون مع �ملفو�سية 
�ل�سامية لالأمم �ملتحدة ل�سوؤون �لالجئني )UNHCR( »برنامج 

تعليمي تخ�س�سي«. وذلك يف مركز �جلمعية يف �ستور� بح�سور مدير مكتب 
 �ملفو�سية يف �لبقاع جوزيب ز�باتر وروؤ�ساء بلديات و�هايل �لطالب. 
وخالل حفل �لفتتاح �لقى رئي�س �جلمعية ر�سو�ن �ل�سحيمي كلمة رحب فيها 

 باحل�سوروقال:
 �إن جمعية �لنه�سة و�لعد�لة ومركز مهار�ت بالتعاون مع �ملفو�سية

�ل�سامية ل�سوؤون �لالجئني نعمل على برنامج تعلمي تخ�س�سي يغطي ق�سما من تكلفة طالبنا يف 
 �حلاجات �خلا�سة، �إ�سافة �إىل جتهيز غرفة �لتوحد. 

 �إننا نرحب و ن�سكر كل من �ساعد وي�ساعد، لأن �لأمن �لجتماعي يف خطر.
 يوجد يف لبنان 103 موؤ�س�سات تعنى بالرعاية �لجتماعية.

 �و من موقعنا يف �لحتاد �لوطني ل�سوؤون �لإعاقة وبا �أننا مركز نغطي
 منطقة �لبقاع وبا �أن منطقة �لبقاع �لأكرث تلوثا يف لبنان، هذ� جعل

بع�س �لإح�ساء�ت ت�سري �إىل �أن 27 % من حالت �لإعاقة هي يف �لبقاع، �إ�سافة �إىل تز�يد �لأمر��س 
 �ل�سرطانية �مل�ست�سرية.

ولكي ن�ستطيع �ل�ستمر�ر يف تقدمي خدماتنا لأهلنا يف �لبقاع ونحن كجزء من �لحتاد �لوطني 
طالبنا ونطالب نو�بنا �لأعز�ء بتطبيق �لقانون 220/ 2000  وزيادة ميز�نية وز�رة �ل�سوؤون من 

 1 % �إىل %2.
 ويف �خلتام ن�سكر ح�سوركم وتعاونكم معنا.

 ويف هذه �ملنا�سبة نهنئ جميع �للبنانني بالأعياد �ملجيدة.
 ونتمنى �أن تكون �سنة خري على �جلميع و�ل�سالم.

وكذلك خالل �لحتفال كانت كلمة للنائب حممد �لقرعاوي ممثاًل بال�ستاذ خالد �سالح، كما كانت كلمة لكل من 
 رئي�س بلدية �ستور� نقول عا�سي ورئي�س �حتاد بلديات �لبقاع �لو�سط حممد �لب�سط. 

ويف �خلتام كانت كلمة مدير مكتب �ملفو�سية يف �لبقاع جوزيب ز�باتر عدد فيها �جناز�ت �ملفو�سية يف منطقة 
�لبقاع.

مركز مهار�ت وبالتعاون مع �ملفو�سية �ل�سامية 
 لالمم �ملتحدة يف برنامج تعلمي تخ�س�سي









بدون زكام!
�ستاء  مو�سم  كل  مع  ياأتينا  �لذي  و  �لزكام  »�سر«  ملكافحة  يدنا.  وبتناول  �ليوم  متاحة  �لو�سائل  كل  متام: 

�لتحدي مناعتنا. ح�سنا لي�س بعد �لآن...
كي نحمي �أنف�سنا نهائيا، يجب �أن نخ�سع للقاح، علينا على �لقل جتنب �لت�سال بالأ�سخا�س �مل�سابني وغ�سل 
تيب�سات  �لر�أ�س،  يف  �أوجاع  من  نعاين  نحن  وها  دوما،  �لتد�بري  هذه  تكفي  ل  �حلظ  ل�سوء  با�ستمر�ر.  يدينا 
وحمى....!�لنتيجة: ��سبوع من �لق�سعرير�ت و�لتعب �ل�سديد وهدر �أطنان و�أطنان من �ملحارم �لورقية، هذ� 
ما مل نقبع يف �لفر��س! بالطبع يف حال تفاقم �لو�سع، �ذ� ما كانت مناعتنا قد �أ�سعفت �إثر مر�س مزمن �و 
�لتقدم يف �ل�سن، علينا فور� ��ست�سارة �لطبيب �إمنا ويف �غلب �لحيان، يكفي �أن نتبع مد�و�ة منزلية تلقائية، 

لن�سره عملية زو�ل �لعر��س �ملزعجة. 
�لطعام �ملكافح:

ل�ستعادة �لقوى، يجب �أن نتناول ما يكفي من �لطعام، ولكن مهال..! لي�س �ي طعام! دعونا ل جنهد كبدنا وذلك ريثما ترت�جع حدة �لزكام )ب�سعه 
�لدهون، ترتفع  �إىل حرق  �أخرى، عندما ي�سطر �جل�سم  �لعدوى. من جهة  �ملناعية يف  مكافحة  �لدفاعات  كليا مع  �يام على �لقل(، فهو منهمك 

حر�رته �لد�خلية �أكرث، �لأمر �لذي ل نريد �ذ� كنا م�سابني باحلمى! 
معكرونة،  )�أرز،  �لن�سويات  ببع�س  مرفقة  �لبي�س،  و�للحم  �ل�سمك،  فيليه  �لعجل،  كبد  �لأبي�س،  �حلب�س  و�خل�سار،  �لح�سية  �ملد�وية؟  �لتغذية   
بطاط�س...(  وخ�سار خ�سر�ء بغية ت�سريع عملية ��ستعادة  �لن�ساط و�لتزود بالطاقة �لكافية، من �ملمكن �أي�سا �لتزود بالفيتامينات ـ )C( على 

�سكل �أقر��س لالإتبالع �و فو�رة  �ل نتجاوز �لغر�م �لو�حد يف �ليوم. 
مياه ونقاعات �ع�ساب للرتطيب و�لتنقية: 

مهما كانت حالتنا ومن كرثة �لتعرق و�لتمخط، ننتهي بخ�سارة حيز كبري من �ملاء. تعوي�سا عن ذلك وت�سريفا لل�سموم، فالنفكر ب�سرب �ملياه �إمنا �أي�سا 
ع�سائر �لفو�كه �لطازجة، �ل�ساي �لأخ�سر )مقوي ي�ساهم �أي�سا يف تخفيف �حلر�رة (، نقاعات �لع�ساب جد فعاله ملكافحة �حلمى.

منعا �لحتقان يف �لنف:
من �زعج �لعر��س �ملر�فقة للزكام: �ن�سد�د �لأنف، لتخفيف �لحتقان وجتنب �نت�سار �و تفاقم �لعدوى، يجب تنظيف �لأنف بانتظام: من �ملمكن 
��ستعمال �مل�سل �لفيزيولوجي �و رذ�ذ من مياه �لبحر )متوفر يف �ل�سيدلية( �ملدعم بالنحا�س، هذ� �لعن�سر ي�ساهم يف حماربة �لتهاب �لغ�ساء �ملخاطي. 
بعد �لتمخط  بعناية )بو��سطة حمرمة ورقية نرميها بعد �ل�ستعمال(، فلرن�س قطرتني من كل من �ملنخرين وذلك 3 مر�ت كل يوم، بعدها نتنف�س 

)�سهيق( بعمق من ثم نعاود �لتمخط. 
��ستن�ساق �بخرة �ملياه �ل�ساخنة �ملمزوجة ببع�س قطر�ت من �لزيوت �لعطرية يف وعاء من �ملاء �ل�ساخن للغاية، من ثم نلف ر�أ�سنا بن�سفة وننحني 

ما فوق �لوعاء لن�ستن�سق �لأبخرة ملدة 10 دقائق. 
يجب �لبقاء يف �لدفء خالل ن�سف �ساعة �لذي يلي وحذ�ر �خلروج قبل �ساعتني!! 

  ملحاربة �لفريو�سات و�حلمى:
يجب  �إمنا  �لعر��س،  و�أهمية  مدة  من  للتخفيف  وذلك  للفريو�س،  م�ساد�  دو�ء  �لطبيب  ي�سف  �أن  �ملمكن  من   

عينان  ي�سيل،  �نف  ق�سعريرة،  تيب�س،  �لأوىل:   �لزكام  موؤ�سر�ت  ظهور  حال  �تخاذه 
�لبار��سيتامول، ي�ساعد  نوع  �ذ� ظهرت �حلمى، فقر�س من  �ما  د�معتان، عطا�س... 

على تخفيفها، تخفيف �لتيب�سات وتهدئة �وجاع �لر�أ�س. 
منح  جتنب  �لف�سل  من  غ،   1 �إىل  ملغ   500 من  للر��سد:  بها  �ملو�سى  �لكمية 

�لأ�سبريين للطفل و�ل�ساب �ليافع. 
تريد حماربة �لزكام؟ �أ�سرتيح!: 

�ملتمتعني بكامل �ل�سحة.... �سرط عدم  �لزكام طفيفا عند �لأ�سخا�س  يبقى 
حالت  ن�سادف  �سنويا  منها.  و�ملزيد  �لر�حة  �ملقاومة؟  مفتاح  �لقوى.  �جهاد 

تتفاقم �إثر �لتوتر و�لإجهاد عو�سا عن �ل�سرت�حة لوقت وجيز. قد ��ستعاد �ملري�س 
عمله! من �لف�سل �لبقاء يف �ملنزل و �ل�سرت�حة ملدة يومني �و 3 يف �لدفء عو�سا عن 

حماولة ��ستنفاد قو�نا. هكذ� تتعافى ب�سكل �أ�سرع.
لي�ست �مل�ساد�ت �حليوية �حلل!... 

�مل�ساد�ت �حليوية  )Antibiotic ( ظنا  نوع  �إىل �تخاذ دو�ء من  �ملري�س  غالبا ما مييل 
باأنه ي�سهل حماربة �لزكام حا�سة وكال! �مل�ساد�ت �حليوية فعالة فقط يف مكافحة  منه 

�لبكترييا ولي�س �لفريو�سات. 
ول �ل�سخونة �ملفرطة: �رتد�ء �لكثري من �ملالب�س �لد�فئة وزيادة كمية �لأغطية 

�و �لبطانيات، ل يفعالن �سوى زيادة �حلر�رة.        

                                 د. يو�سف قري�سي 
                              طبيب �ع�ساب و�ملفا�سل

            ورئي�س �جلمعية �لعربية ملكافحة �ملخدر�ت و�لإدمان
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�لأ�سعدة،  خمتلف  على  �لرتبوي  �ل�سرح  هذ�  حليف  �لنجاح  كان  �حلني  ذلك  ومنذ   2008 عام  كوليج  �أفرو�س  مدر�سة  تاأ�س�ست 
و�لف�سل هلل.

فمن �لناحية �لأكادميية كان �ل�سعي �لد�ئم لتطوير �لأ�سلوب �لتعليمي عرب �دخال �لو�سائل �ل�سمعية، و�لب�سرية ب�سكل فعال 
�أ�سهل. و�نعك�س هذ� �لنجاح يف نتائج �لمتحانات �لر�سمية يف �ل�سهادتني �ملتو�سطة و�لثانوية مما  مما يجعل �كت�ساب �ملعلومة 

يظهر مدى �لتعاون �جلدي و�حلثيث بني �ملدر�سة من جهة و�أولياء �لأمور من جهة �أخرى. 
�إد�رة �ملدر�سة ل�ساحبها  �لدور �لأ�سا�سي يف تكوين �سخ�سية مميزة للطالب و�إميانًا من  لها  �لناحية �لجتماعية و�لتي  �أما من 
�لدكتور بالل ملحم �حل�سيمي باأن �ملدر�سة لي�ست فقط مكانًا لتلقي �لعلوم و�ملعارف �إمنا هي مكان لبناء �لأجيال �أدرجت �لن�ساطات 
�ملدر�سية ب�سكل كثيف فمنها �لعلمي و�لديني و�لريا�سي و��ستحدثت �لأماكن �لتي تطبق فيها هذه �لن�ساطات وكان �آخرها جتهيز 

ملعب لكرة �لقدم بو��سفات مميزة وخمترب�ت علمية وقاعة جمهزة تعطى فيها درو�س �لكمبيوتر و�لتكنولوجيا.
كما حتر�س �د�رة �ملدر�سة على �همية �لإر�ساد �لديني من خالل حفظ �لقر�آن و�ملحافظة على �ل�سالة حيث يوجد جامع �لورد 

) �حلاج ملحم �حل�سيمي ( �سمن حرم �ملدر�سة ليتمكن �لطالب من �أد�ء �ل�سلو�ت وخا�سة �سالة �جلمعة.
هذ� �حللم مل يتوقف هنا �إمنا �سعى �لدكتور بالل ملحم �حل�سيمي �إىل تطويرها حيث �أدرج ق�سمًا خا�سًا بال�سعوبات �لتعلمية 
�سعوبات  من  يعانون  �للذين  بالطالب  خا�س  ق�سم  �أن�ساأ  للجميع  حق  �لتعلم  مبد�أ  فمن  �لق�سم.  هذ�  ملثل  �ملنطقة  حلاجة  نظر� 
خالل  من  حالة  لكل  فردية  خطط  و�سع  �ىل  �إ�سافة  عالجي  تعليم  و�أن�سطة  خا�سا«  منهجا«  �لق�سم  هذ�  يقدم  حيث  تعلمية، 

متابعة �ملخت�سني و�لتو��سل �ليومي مع �لأهل ملا فيه م�سلحة �لطالب. 
�ملبار�يات  باإجر�ء  لهم  ت�سمح  �لتي  �لعاملية  �ملعايري  وفق  �لأجنبي   �ملنهج  نظام  �أدرج  �خلارج  من  �لقادمني  للطالب  بالن�سبة  �أما 
للدخول �ىل �جلامعة بادة �للغة �لنكليزية و�ملو�د �لعلمية   SATو TOEFL ب�سهولة ومت حت�سري برنامج خا�س لهم  باللغة 

�لعربية. 
�أخريً� يجدر بنا �لقول �أن هذه �ملدر�سة ت�سعى لأن تكون ر�ئدة يف �ملجالت كافة جامعًة بني �ملعرفة و�لتجربة و�لعمل �لدوؤوب 

لتحقيق �لنجاح �ملن�سود.
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�حتفل رئي�س ��ساقفة �لفرزل، وزحلة، و�لبقاع للروم �مللكيني �لكاثوليك �ملطر�ن ع�سام 
يوحنا دروي�س، بالذبيحة �لإلهية يف قد��س �قيم يف كاتدر�ئية �سيدة �لنجاة يف زحلة، 
�نارة زينة �مليالد يف �ملطر�نية، ببادرة كرمية من رئي�س جمل�س �د�رة �سركة  ملنا�سبة 
كهرباء زحلة �ملهند�س ��سعد نكد، ح�سره �ىل جانب نكد ح�سد كبري من موظفي، وعمال 
 �سركة كهرباء زحلة، و�لهيئة �لزحلية ملتابعة ملف �لكهرباء 24/24 وح�سد من �ملوؤمنني.
يف  �لنور  �همية  عن  فيها  حتدث  عظة  دروي�س  �ملطر�ن  �لقى  �ملقد�س  �لإجنيل  بعد 
قال: ومما  و�بنائها،  زحلة  ملنطقة  عطاء�ته  على  نكد  �ملهند�س  و�سكر  �لإن�سان   حياة 
»نلتقي �ليوم يف هذ� �لقد��س �لذي ��سبح تقليديًا يف فرتة �مليالد، لن�سلي على نية �سركة 
 كهرباء زحلة وموظفيها و�لعاملني فيها، ون�سكرهم على تعبهم يف تاأمني �لنور للجميع.
�أر�د ي�سوع �أن يكون تالميذه منارة يزيلون �لظالم ويطردون �جلهل من قلوب �لنا�س وُيظهرون 
لهم نزر �ملعرفة، كما يقول �لقدي�س بول�س »بالأم�س كنتم ظالما، و�أنتم �ليوم نور يف �لرب. 
.)5/8 �لنور يكون يف كل �سالح وبر وحق« )�أف�س  �لنور، فاإن ثمَر   ف�سريو� �سرية �بناء 
ينتمي  �لإن�سان  يعد  مل  �مل�سيح،  ي�سوع  وولدة  �لكلمة  جت�سد  بعد 
�لنهار. �أبناء  �لنور،  �أبناء  ي�سوع  مع  �سرنا  للظالم،  ول  �لليل   �إىل 
نور«  �هلل  »�إن  قال:  عندما  ر�سالته  يف  �لقول  هذ�  �أّكد  �لإجنيلي  يوحنا  �لقدي�س 
)1يو1/5( فاإذ� مكثنا يف �لنور نكون �أبناء �هلل فنحمل �لنور لالآخرين �أي نحمل 
�لنور  يوحنا  �لر�سول  يربط  معهم.  نعي�س  �لذين  للنا�س  �هلل  كالم 
بحبة �ألآخرين: »من �أحب �أخاه كان مقيما يف �لنور ول خوف 
ل  �لظالم...  يف  فهو  �أخاه  يحب  ل  من  �أما  �لعثار،  من  عليه 
)1يو2/10(. عينيه«  �أعمى  �لظالم  لأن  ي�سري  �أين   يدري 
�لإجنيل  نور  يحجب  �أن  ي�سوع  لتلميذ  يحق  ل  لذلك 
بالب�سرى  لنب�سر  جميعا  �أر�سلنا  في�سوع  �لب�سر،  عن 
وعلموهم  �لأمم..  جميع  وتلمذو�  »�إذهبو�  �ل�ساحلة: 
به..«)متى28/19(. �أو�سيتكم  ما  كل  يحفظو�   �أن 
ميكن  فال  �ل�ساحلة،  بالأعمال  �لنور  ي�سوع  يربط 
»فلُي�سْئ  �ل�ساحلة:  باأعمالنا  �إل  بالنور  نكون  �أن 
�ل�ساحلَة«. �أَعماَلُكُم  و�  لرَيَ �لنا�س  �َم  ُقدَّ  ُنوُرُكم 
�ل�ساحلة؟ �لأعمال  هذه  ترى  يا  هي   ما 
على  �ل�ساحلة  �لأعمال  تركزت  ي�سوع  وقت  ويف  �ليهودية  يف 
و�ليتامى  و�لأر�مل،  �لفقر�ء  كم�ساعدة  �لرحمة،  �أعمال  �ل�سدقة، 
يف  ُنرمى  �لأعمال  بهذه  نقم  مل  و�إذ�  �ملوتى،  ودفن  و�مل�ساجني  �ملر�سى  وزيارة 
�أما  متى25/30(.  �لدينونة  )مثل  �سيده  يخدم  مل  �لذي  �لعبد  ذلك  مثل  �لظلمة 
فالأعمال  �خلري،  لعمل  �إن�سانيا  بعد�  �لأعمال  هذه  على  �أ�ساف  فقد  �جلديد  �لعهد 
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�حلياة.« هذه  يف  �ملعذبني  جلميع  �أخ  هو  �لذي  ي�سوع  لقاء  �إىل  تهدف   �ل�ساحلة 
كبري،  �إن�ساين  ببعد  يتمتعون  جمتمعنا  يف  كثريين  �أنا�سا  �ليوم  »ن�سهد  و�أ�ساف 
و�أعمالهم  لكثريين،  مثال  ِمّنة، وهم بذلك  بدون  ُيعطون  ب�سمت،  ي�سنعون �خلري 
 ل تخفى على �أحد، فُهم كمنارة تنري درب �لنا�س وتبعث فيهم �لأمل و�لرجاء.

وحقق  �لرتابة  عن  خرج  �لنا�س،  هوؤلء  من  هو  نكد  �أ�سعد  �ملهند�س 
وبروحه  �خلالقة  وباإر�دته  حتقيقه،  عن  �لدولة  عجزت  ما 
عتمتهم. و�أنار  ظالمهم  بدد  لأنه  �لنا�س  قلوب  َك�ِسَب   �ملعطاءة 

بقدوم  �بتهاجا  �ملطر�نية  نكد  ��سعد  �سينري  �لإلهي  �لقد��س  هذ�  بعد  و�ليوم 
�لقادم  �ملحدود،  زمننا  �ىل  �لالحمدود  من  �لقادم  �لطفل  هذ�  �مل�سيح،  ي�سوع 
للعامل. و�سالمه  حبه  ليمنح  �لقادم  �ل�سماء،  كنوز  ومعه  �ل�سماء  من   �لينا 
�لذين  و�لكهنة  �ملطارنة  جميع  نتذكر  �ملطر�نية  �أنو�ر  �مل�ساء  هذ�  باإ�ساءته 
�إمياننا  درب  و�أنارو�  �لأبر�سية  ويف  �لكاتدر�ئية  هذه  يف  وخدمو�  �سبقونا 
وبقد��ستهم. ب�سلو�تهم  تعبق  �سنة،  مائتي  منذ  ماز�لت   فالكاتدر�ئية 

ونهيب  و�لبقاعيني،  �لزحليني  �سكر  بل  ل  �سكرنا،  �ليوم  له  نوجه  لذلك  ونحن 
بالدولة، ل �سيما بوز�رة �لطاقة �أن تنظر �إىل جتربة �سركة كهرباء زحلة بنظرِة 
 �لذي يتطلع �ىل �مل�ستقبل وبروؤية جديدة ت�سجيعية ملبادر�ت مماثلة يف لبنان.
��ستقبال  �جل  من  �لقلوب  تنقية  �ىل  د�عيًا  عظته  دروي�س  »وختم 
�إمياننا،  وبتجديد  قلوبنا  بتنقية  �مليالد  عيد  لنهيئ   « �ملغارة  طفل 
�أعمالنا. ويف  حياتنا  يف  �هلل  يظهَر  �أن  �ملغارة  طفل  من   ونطلب 
ومينحنا  حياتنا  ينري  �أن  �إلهيا،  طفال  �لينا  �لآتي  من  معا  لنطلب 
مرمي.« �لعذر�ء  �أمنا  ب�سفاعة  لتعاليمه،  �أوفياء  لنكون   �لنعمة 
نكد  �ملهند�س  �نار  حيث  �ملطر�نية  باحة  �ىل  �حل�سور  �نتقل  �لقد��س  وبعد 
فيها: قال  نكد  للمهند�س  كلمة  وكانت   ، �مليالدية  �لزينة  دروي�س   و�ملطر�ن 
جتاه  به  قمتم  ما  كل  على  �ملدينة  ��ساقفة  و��سكر  ��سكرك  �ملطر�ن  �سيادة   «
جانبنا  �ىل  تقفو�  مل  لو  �لأخرية،  �ل�ستة  �لأ�سهر  خالل  زحلة  كهرباء  �سركة 
�سركة  مع  وقفو�  بلدة  و17  زحلة  �أ�سكر  �لت�سغيلي.  �لعقد  �ىل  و�سلنا  كنا  ملا 
�ل�سركة. ��ستمر�رية  يف  �أ�سا�سي  �أمر  هو  وثقتهم  �لنا�س  حمبة  زحلة،   كهرباء 

من  بالرغم  �مليالد  عيد  يبقى  لكن  بال�سرقة،  و�تهمونا  �ستمونا  علينا،  تهجمو� 
كل مظاهر �لزينة، عيد �ملحبة و�لت�سامح. �ن�ساء �هلل �لعام �لقادم يكون �ف�سل 
كرث  هناك  �ن  �أعرف  �لإقت�سادي.  للو�سع  بالن�سبة  وخا�سة  �حلايل  �لعام  من 
�ر�سال �ولدهم  �لفقر ول ي�ستطيعون  �نا�س يعي�سون  �لعمل، هناك  عاطلون عن 
يف   95 �و   90 هناك  للتدفئة.  �ملازوت  ثمن  حتى  ميلكون  ول  �ملد�ر�س،  �ىل 
موجودة. غري  �لتحتية  و�لبنية  و�ملياه  �لكهرباء  لتقنني  يخ�سع  لبنان  من   �ملئة 
باقية.« باقية  باقية  زحلة  كهرباء  �ن  لكم  و�قول  جميعًا   ��سكركم 
وما  �لت�سغيلي  �لعقد  ب�ساأن  �ملفاو�سات �جلارية  �ل�سحافيني عن  ��سئلة  وردً� على 
ل�سركة  بحاجة  هي  �لدولة  دروي�س:«   �ملطر�ن  قال  حولها  عر�قيل  عن  ي�سلع 
كهرباء زحلة �لتي هي بدورها حاجة ما�سة للمو�طنني. �لدولة و�عية بانها ل 
ت�ستطيع �لرجوع �ىل �لور�ء، وهي تعي باأن هناك مطالب لهل زحلة و17 بلدة 
يجب �ملحافظة عليها لأن �لدولة هي �لأب و�لأم للمو�طن، لذلك ل ميكن �بد�« 
للدولة �ن ت�سمح بالعودة �ىل �لور�ءلذلك �طمئن كل �لنا�س �ن �لكهرباء �ستبقى 

2٤/2٤ يف زحلة و�ملنطقة.«
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دروي�س »ننتظر ب�سارة من �ملهند�س نكد حول �ملفاو�سات مع وز�رة �لطاقة« 

��ساقفة زحلة:  ملنا�سبة �لعياد بح�سور  و�لبقاع  �سيدة زحلة  نكد مقام  ��سعد  �ملهند�س  ل�سركة كهرباء زحلة  �لعام  �ملدير  �أنار 
ع�سام يوحنا دروي�س، جوزف معو�س، و�نطونيو�س �ل�سوري، وموظفو �سركة كهرباء زحلة. 

و متيزت �لنارة هذ� �لعام باحدث ما تو�سل �ليه عامل �ل�سوئيات على غر�ر �نارة برج �يفيل يف باري�س.
وبعد �نارة �ملقام كانت كلمة للمطر�ن دروي�س هناأ فيها �لزحليني و�للبنانيني بالأعياد وقال:

» باإ�سم �ملحبة �لتي جتمعنا د�ئمًا مع ��سحاب �ل�سيادة ومع �سركة كهرباء زحلة يف هذه �ملدينة �جلميلة �لتي برهنت �نها ر�ئدة 
يف �ملبادر�ت �لوطنية، �متنى على �لدولة �ن حتافظ على هذه �ملبادر�ت وبنوع خا�س على �ملبادرة �لفريدة �ملوجودة يف زحلة 

وهي ��ساءة �ملدين و16 قرية جماورة بالكهرباء 2٤/2٤.
�ن�ساء�هلل ن�سل �ىل �يجابيات بتفاو�س مدير عام �سركة كهرباء زحلة �ملهند�س ��سعد نكد مع وز�رة �لطاقة يف وقت قريب جدً�، 
و�ن يب�سرنا �ملهند�س نكد �ن �لكهرباء �ستبقى تنري مدينة زحلة و�ستكون مثاًل لكل لبنان. حتية معايدة ميالدية �ىل موظفي 

وعمال �سركة كهرباء زحلة و�ىل كل �لزحليني و�لبقاعيني و�للبنانيني.«
كم كانت كلمة للمهند�س نكد قال فيها » ��سكر �ل�سادة �لأ�ساقفة على بركتهم �لد�ئمة، و�آمل مع نهاية وعام 2018 وبد�ية عام 

2019 �ن يكون لدينا كهرباء 2٤/2٤ مع �خلدمات نف�سها. 
لول وقوف �ل�سادة �ملطارنة و�ملجتمع �ملدين و�لنا�س و موظفي �ل�سركة �ىل جانبنا ملا كنا و�سلنا �ىل ما نحن عليه �ليوم. �متنى �ن 
يكون لدينا �ف�سل �لعالقات مع وز�رة �لطاقة و�سركة كهرباء لبنان مل�سلحة �ملنطقة ومل�سلحة زحلة، مل�سلحة �سعدنايل وتعلبايا 
وعلي �لنهري وحارة �لفيكاين وبر�ليا�س وكل �لقرى �مل�ستفيدة من كهرباء زحلة. �متنى يف عام 2019 �ن يكون هناك منوذج 

مماثل ل�سركة كهرباء زحلة معمم يف كل لبنان لكي ينعم �للبنانيون بالكهرباء 2٤/2٤ وننتهي من مهزلة �ملولد�ت.
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تكرث  �لنا�س  و�سحكات  ي�سدع،  �سوتها  �ساخبة  وحفالٌت  تقرع،  جديدة  �سنٍة  �أجر��ُس  هي  ها 
�سعورهم  غري  �سعوري  و  حالهم  غري  حايل  لكن  جديد.  عاٍم  ي�ستقبلون  لأنهم  تن�سى  وهمومهم 
�أبناء  حال  فما  لتحريرك  �سوقًا  وملت  �لإنتظار  ملت  قد�س  يا  ع�سافرُيِك  حتى  بعيدة،  فاأنا 
�لك�سوف  ير�وُدها  �سم�سي  �أرى  �إين  �للجوء.  و�أ�سرية  �لوطن  يتيمة  فاأنا  �نا  حايل  وما  طنك  و 
بالدموع  مليئة  وعيني  ماآ�سي  قلبي  ويف  �خلريف،  �أزهاري  ويلفح  �خل�سوف،  و�سك  على  وقمري 
هل  بعيد،  من  وطني  روؤيا  عند  مني  تن�سلخ  روحي  �إن  �ملا�سية،  �لعو�م  بحطام  مزدحمة  روحي  و 
زجاج  �ل�سظايا  تك�سر  ل  �ن  �أجل  من  �ن  �أظن  بعيد.  من  فل�سطني  �أرى  �لتي  �أنا  �لوطن  من  �ملحرومة  �لفتاة  �نا  حكايتي  عرفتم 
�أكرب يوما بعد يوم  �إين  �ل�سهادة،  �لروح بر�ئحة  �لدماء وترد له  �لدموع وحتييه  �نا من وطن متيته  �لوطن غلفوه بال�سهد�ء، 
يا  يا فل�سطني، يف كل عام جديد تقدمني ت�سحياٍت جديدة وتقدميني قر�بني كثرية. يف غربتنا عنك  �إنتظار لقاءك  �أمل  ول 
�لدموع،  و�نهمرت  �لنفا�س  تبعرثت  ثم  �لطماأنينة  �حا�سي�س  ت�ستت  �لأمان،  ريح  وذهبت  �ساعت  �لرب�ءة  �حالم  كل  فل�سطني 
�نه قدرنا �ملحتوم. �أرو�ح تهوم يف �ل�سماء مرتدية �لأ�سود على �لوطن �لذي �ساع وكل �سنة جديدة نحن نغرق ون�سيع ونتوه. 
�لذين  �أبنائها  �أبنائها �حلقيني،  �أيدي  لكن على  �لقادمة  �ل�سنني �جلديدة  من  �سنة  فل�سطني يف  بتحرير  موؤمنة  �ين  �أق�سم  �أين 
�رتوو� من مياه �لر�س وتنف�سو� هو�ء �حلرية و�لفد�ء. �ستاأتي �سنة جديدة ولكن �ساأكون يف ربوع �لر�س �مام �لقد�س �بكي 
 دموع �لفرح على لقاء حب �لوطن، فاأجمل �سيئ �أن تولد عا�سقًا و�أجمل ع�سق �ن تع�سق وطن فما بالك �إن كان �لوطن فل�سطني.

                                                                                                                                                                                          �سماء �حمد �سعبان
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يف ختام هذ� �لعام و�سمن �سل�سلة من �لن�ساطات 
�لهادفة �إىل تعزيز �لإندماج �لإجتماعي، �أعّد 
كبريً�   عددً�  �سمت  �سبحية  �ملقعدين  مننتدى 
من �لأ�سدقاء و�مل�سجعني لق�سيته، �إ�سافة �إىل 
 وجوه وفعاليات �عالمية، ثقافية، و�جتماعية. 
�لت�سامن  �أ�سكال  من  �سكاًل  �للقاء  هذ�  و�سكل 
غربيال  �ليانا  �جلمعية  رئي�سة  ركزت  �لذي 
 على �أهميته ب�ساركة �ملمثلة �ستيفاين �سليبا
ح�سول  �أهمية  �ىل  �أ�سارت  بدورها  �لتي 
وبح�سور  حقوقه   على  �ملعّوق  �لفرد 
منرود. برل  �لأن�سة  زحلة  جمال   ملكة 
نيكول  �لإعالمية  �ل�سبحية  وقدمت   
ياغي  منذر  �سبحي  لالأ�ستاذ  وكان  �سدقة 
ن�ساله. يف  للمنتدى  دعمًا  �سكلت   كلمة 
�لن�ساط  هذ�  تخلل  �لأعياد،  وبنا�سبة 
 معر�س ميالدّي �سّم باقة من �ل�سموع �ملميزة.

ميالد جميد وعام �سعيد.

منتدى املقعدين يتمنى 

للجميع زمن اعياد جميدة
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 �أجمل ما يف �أعو�م ترحل و�أعو�م تاأتي �حلياة ت�ستمر

 ما بني ميالد �سيد �خللق حممد عليه �ل�سالة و�ل�سالم
 وميالد عي�سى عليه �ل�سالم، �سر من �أ�سر�ر �هلل �سبحانه. 

 �سر حمبة وت�سامح، �سر �إلهي حلكمة ل نعلمها...
 ياأتي عيد �مليالد ون�ستقبل معه ميالد �سنة جديدة حتمل معها �أمال جديد� ومفعما باحلياة.

ب�ستقبل ميلوؤه �لنجاح و�لتقدم، و�أيام �آتية ترفرف بتفاوؤل و�إ�سر�ر رغم ما نو�جهه من �سعاب، تطوي كل ما 
 ح�سل من �آلم وف�سل، فننظر �إليها بعني م�سرقة حاملة متالألئة باأن �لآتي �أجمل.

 لتت�سامن �لقلوب وتذوب �لأحقاد لت�سر �لأفئدة باملحبة و�لفرح. 
 �أتى �مليالد بطقو�سه �ملعروفة باأجو�ء �لزينة و�لبهجة، باأنو�ره �مل�سيئة يف كل مكان. 

رحل عام و�أتى �آخر، مرت بنا مو�قف جميلة و�أخرى مزعجة وثالثة مفيدة مو�قف تعلمنا منها �لكثري �لكثري، 
 ومو�قف فيها �لفرح و�حلزن ،�لنجاح و�لف�سل، �ل�سحة و�ملر�س...

تعرفنا على �أ�سخا�س جدد ورحل عنا �أ�سخا�س �آخرون، تعرفنا على نفو�س جميلة و�أخرى مري�سة، فتم�سكنا بالنفو�س �جلميلة �لر�قية 
و�إبتعدنا عن �أولئك �لذين جعلو� �إعاقة تفكريهم �ملري�س يبعد عنهم �ملحبون، �إكت�سفنا �أ�سدقاء هم �أبعد ما يكون عن �ل�سد�قة، و�إكت�سفنا 

 غرباء �أف�سل من هوؤلء �لأ�سدقاء فتقربنا منهم، تعلمنا �أن ما نفعله على نور يبقى لأن �جلهل ظالم.
تعلمنا �أن حب �لأبوين ل يعادله حب يف �لدنيا و�حلياة بدونهم ل ت�ساوي �سيء، تعلمنا �أن �حلياة بدون متاعب ل توجد على وجه �لأر�س 

 ولكن �لتغلب عليها هي �ملتعة �حلقيقة ل�سلم �لنجاح.
 تعلمنا �أن �لأفكار �ل�سغرية هي �أ�سا�س لأفكار كبرية...

كم تعلمنا من هذ� �لعامل و�لو�قع �لغريب لنن�سجم فيه رغم ق�سوته وغر�بته، �آية وذكرى، دعاء وموعظة، حكمة ودر�س، خربة ون�سج، 
 مثالية و�إنتقاد�ت ومزيج من �لعقول متنحنا جتربة غ�سب و�إتز�ن لنتحدى كل �مل�ساعب باإر�دة...

 لكل و�حد منا له �أمنيات يف هذه �ل�سنة على �أمل �أن تتحقق.
 وت�سرق يف �أرو�حنا ونفو�سنا قبل و�قعنا.

 لتكن هذه �لأمنيات كجد�ئل �سنابل خري يتنف�س فيها لو�ء كربياء ذ�كرة �لوطن ليحيا ويعود ب�سبابه وكل �أبنائه بكل �أطيافهم...
�لتغيري يبد�أ بنا نحن، ل ت�سع نف�سك يف مكان ل ينا�سبك على �أمل �أن ي�ساهم غريك يف تغيريك، فحياتك لن تتغري بتغري �سنة جديدة �أم 

�أ�سدقاء، حياتك لن تتغري بتغري �سريك حياتك، ولن تتغري بتغري روؤ�سائك، حياتك تتغري بتغريك �أنت بعزميتك ونور ب�سريتك لالأمور فثق 
 بنف�سك وكن �أنت.

كونو� طيبني و�إبت�سمو� و�م�سحو� ما تخرث من ملح �لدموع على �خلدود من �أجل لبنان وتاريخ �أجد�د ما ز�ل حيا يف �سر�ييننا لت�سود �ملحبة 
 بني بني �لب�سر جميعا. 

 هكذ� علمنا عي�سى عليه �ل�سالم. نفعل كل جميل نتم�سك بكل �أ�سيل ونركن �آمنني �ىل و�حة �سمائرنا.
 نكتب �أحيانا عن حكايات ل تنب�س �إل على �لأور�ق.

 وهي يف د�خلنا �أحالم �أيقظتها خيبات �حلياة ولي�ست �أعو�م م�ست 
 كما يفعل بائع �لورد للعا�سقني مبت�سما« ويف يديه جروح �سنعتها �لأ�سو�ك، هكذ� نحن…!!

 لنتجاهل �لأحز�ن ونغر�س �أحالمنا كاأ�سل ثابت لتعانق �أغ�سانه �ل�سماء...
 ميالد جميد و�سنة كلها خري.

                                                                                                                                                                                                     ن�سرين عبد �لرز�ق
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