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حسين حاموش

ويبقى لبنان وطنا للحياة !
كلما ازدادت ظلمة الليل سوادا اقترب الفجر والشروق هكذا 
علمتنا الحياة، والظروف والمعطيات، والتجارب التي مرت على 

بالدنا....
لقد  رأينا بيروت محترقة بعدما كانت عاصمة العرب ووجهة 
مقاصدهــم  ورأيناهــا تنهــض مــن جديد من تحــت ا�نقاض 
وتعود زينة للدنيا كلها  وعشــنا الحرب بكل ما فيها من خوف 
والم ودماء ودموع كما عشــنا الســلم بكل ما حمله الينا من 

آمال وطموحات ورأينا لبنان في الحالتين، وطنا للحياة !
صحيح ان الظروف التي نعيش فيها تشعرنا بالكثير من ا�لم 
بعــد الظروف التي يمر  بها وطننــا، والبطالة الى ارتفاع وازدياد 
وارتفاع، والهجرة من الوطن باتت حلم كل شاب وفتاة عندنا.

وصحيح ان لبنان يعيش في مهب رياح التوازنات والمعادالت 
الدوليــة التــي تعصــف بالمنطقــة العربية مــن محيطها الى 
خليجهــا وان هذه الريح قد تحمل معها اللقاح الذي ينبت كل 
خيــر في ارضنــا المعطاء، قد تحمل الينا كل الفيروســات التي 
تنثرهــا المشــاريع الدولية فــي المنطقة والتي يمكــن لها ان 

تتحول وباء في أي لحظة.
لكن الصحيح أيضا اننا شــعب يحب الحياة والننا نحب الحياة 
فاننا نعصى على الفناء واالندثار ونرفض موت الوطن حســب 
مشيئة الدول الكبرى التي ال تهتم لكل الدول النامية كوطننا 
ونصــر على ان نواجــه نعم، لبنان هــو الوطن الــذي يبقى ابدا 
وطنــا للحياة �ننا من هذه التربة فنحن تعلمنا من هذا الوطن 

كيف نحيا وكيف نجعل من حياتنا رمزا لكل صمود .........
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100 دوالر امريكي لالفراد
150 دوالر امريكي للم�ؤ�س�سات

6

لبن��ان: 5000 ل.ل. - ال�سع�دي��ة: 10 ري��االت - �س�ري��ا: 150 ل.���س. - االردن: 2 دين��ار - 
الك�ي��ت: 1 دينار - قطر: 10 ري��االت - االمارات العربية املتحدة: 10 دراهم - البحرين: 1 
دينار - �سلطنة عمان: 1 ريال - م�سر: 15 جنيهًا - ال�س�دان: 15 جنيهًا - اجلزائر: 15 دينارًا 
- املغ��رب: 20 درهم��ًا - ت�ن���س: 4 دينار - اليمن: 40 ريااًل - ليبي��ا: 5 دينار - لندن: 3 باوند 

- قرب�س: 1.5 باوند - اثينا: 2.5 دوالر - ال�اليات املتحدة: 6 دوالرات - فرن�سا: 5 ي�رو.
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بعد نجاح المجلس اللبناني الصيني.. 
انطــالق اللوبــــي االقتصــادي العالمـــي 

د. عبيـر فرح سيدة أعمال عربية رائدة ومقدامة

الدكتــورة عبير فرح هي المثال االبهى عن نجاح المرأة العربية في اقتحام مجاالت االقتصاد والتجارة والمال 
واالعمــال، وتحقيــق نجاحــات باهرة، في وقــت ال يزال يعتقد كثيرون فــي عالمنا العربي، وعــن خطأ، أن المرأة 

عاجزة عن تجاوز حدود منزلها.
رحــالت عبر العالم، ومؤتمرات دولية، وتبادالت مع أعرق الشــركات العالمية، هي بعض من ســيرة الدكتورة 

فرح الذاتية.
بنت نفسها بنفسها. تسلقت السلم بالعقل والعمل، أي خطوة خطوة. نجحت في تجارتها، والنها أدركت 
أن التجــارة هــي عالمية، وســعت آفاقهــا الى بعض من هــذا العالم الرحب، الــى الصين، فكان النجــاح الباهر 
لمجلــس االعمــال اللبنانــي الصيني، الذي شــكل الحافز للذهــاب الى االبعد، الــى العالم كله، فــكان الحدث 

االقتصادي االبرز في السنوات االخيرة بتأسيس اللوبي االقتصادي العالمي.
ذكية، نشــيطة، مثابرة، وبالتأكيد جميلة. ذات حضور أّخاذ. حديثها ســلس، وضحكتها ســاحرة، تذهب الى 

الهدف مباشرة، وهذا ما أثبتته في الحوار مع «سيدات واعمال».
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المجلس وأهدافه
مجلس  تأسس  متى   •
االعمال اللبناني الصيني؟ 

وماهي أهدافه ؟
ا�عمال  مجلس  تأسس 
 2005 عام  الصيني  اللبناني 
عام  وأطــلــق  الصين  فــي 
بــرعــايــة  لــبــنــان  ــي  ف  2011

لبنان،  في  الصيني  السفير 
المجالس  بين  ا�كبر  ويعد 
حيث  العربية   ــدول  ال في 
ا�عمال  ــال  رج عــدد  أصبح 
ــون من  ــل ــام ــع ــت ي ـــن  ـــذي ال
 1200 ــس  ــل ــج ــم ال ــــالل  خ
وهو  أعمال،  وسيدة  رجــل 
رجال  مساعدة  الى  يهدف 
اللبنانيين  ا�عمال  وسيدات 
ـــرب  ـــع والــصــيــنــيــيــن وال
Áنشاء  بينهم  للتواصل 
بين  جديدة  تجارية  قنوات 

العالم العربي والصين.
كما يهدف المجلس الى 
العربية  الجاليات  مساعدة 
فــــي  المقيمــة  واللبنانية 
الصينية  والجاليه  الصين 
المقيمة في الدول العربية 
مشاكل  ـــة  أي لــمــعــالــجــة 
أي  ولحل  تواجههم  قــد 

ينشب  قــد  تــجــاري  ــالف  خ
في ما بينهم، وكذلك في 
أية  ولتقديم  ــرى،  أخ أمــور 
يحتاجون  قد  إستفسارات 

إليها.

تجارة وبس
يتعاطى مجلس ا�عمال 
الشأن  الصيني  اللبناني 
الـــتـــجـــاري واالقـــتـــصـــادي 
ــثــمــاري والــعــقــاري  واالســت
وهوغير  واالتماع  والثقافي 
او  أمــنــيــة  جــهــة  �ي  تــابــع 
الحصري  هدفه  سياسية. 
بين  التجاري  التبادل  دعم 
طريق  عن  والعالم  الصين 
ــذي  ــه ال ــت ــدام ــزاتــه وخ مــي
ا�عضاء  لجميع  يقدمها 
وخبرته الطويلة في مجال 

التجارة الدولية.
المجلــــس  يتطلع   كما 
ــة بـــالـــقـــدرات  ــان ــع ــت ــÅس ل
ــة  ــي ــن ــي ــص ــــرات ال ــــب ــــخ وال
واÁســـتـــفـــادة مــنــهــا في 
للنهوض  المجاالت  كافة 
الصينـــي  التجاري  بالتبادل 
�علـــى  والعربي  اللبنانــــي 
يســـعى  كما  المستويات. 

على  لــلــعــمــل  الــمــجــلــس 
التعاون  مستقبل  تطوير 
اÁقـــتـــصـــادي والــتــجــاري 
ــي والــســيــاحــي  ــاع ــن ــص وال

الصيني اللبناني والعربي.

اللوبـي العالمي
اللوبي  أنشأتم  لماذا   •
العالمـــي؟  االقتصـــادي 
الـــذي يمكن  ـــدور  ال ــا  وم

الصعيــد  على  يلعبه  ان 
االقتصــــادي والثقافــــي 

واالجتماعي ؟
ــي  ــوب ــل جـــــاء انــــشــــاء ال
بعد  العالمي  اÁقتصادي 
على  حققناه  الذي  النجاح 
العشرة  الــســنــوات  ـــدار  م
السابقة في نشاط مجلس 
الصيني،  اللبناني  ا�عمال 
من  كثير  لــرغــبــة  وتــلــبــيــة 
بفتح  المنتسبين  ا�عضاء 
العديد  مع  جديدة  ــاق  آف
ـــــدول ا�خــــــرى، أي  مـــن ال
نعمل  أن  مفيد:  بمختصر 
وفقا لÉلية التي اعتمدناها 
مع  تعمم  وان  الصين  مع 
بتعزيز  الراغبة  الدول  كافة 
والثقافي  التجاري  التبادل 

بينها وبين الدول العربية.
اللوبي  إنــشــاء  ــاء  ج لقد 
ـــادي الــعــالــمــي  ـــص ـــت اÁق
على  حرصنا  مـــن  انطالقا 
العربيــة  العالقات  تطوير 
العالمية،  العربية، والعربيـة 
المتبادل  اÁقتصاد  ولتعزيز 
ــوق  ـــاد س ـــج ــيــنــهــم، وإي ب
المنتوجات  لكافة  تصريف 
وإلقاء  واللبنانيـــة،  العربية 
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اÁنتاج  ســوق  على  الــضــوء 
والمصنوعات كافة .

لتسهيل  نسعى  كما   
لرجال  المناسبة  الــفــرص 
انحاء  كافة  مــن  ا�عــمــال 
الراغبين باÁستثمار  العالم  
العربية،  والــدول  لبنان  في 
وهذا من شأنه أن يعزز من 
العربية  الــشــراكــة  حجم 
العالمية  والعربية  العربية 
ـــة الــمــجــاالت  ـــاف فـــي ك
التبادل  حجم  من  وسيزيد 

التجاري بينهم .
ــلــوبــي   ــا يــســعــى ال ــم ك
تسهيل  ــى  ــل ع ــلــعــمــل  ل
بين  الـــتـــجـــارة  وضــمــانــة 
والعالم،  ــط  ا�وس الشرق 
لهذة  الضامن  دور  ويلعب 
ويقوم  والعقود،  التجارة 
للتعامل  الزبائن  بتوجية 
والشركات  المصانع  مع 
الدولة  قبل  من  المعتمدة 
والــمــســجــلــة رســمــيــÎ في 
وغرف  الرسمية  السجالت 
تفاديا»  والصناعة  التجارة 

�ية مشاكل الحقة.

قصة نجاح
• هال حدثتنا عن بدايتك 
وما  اºعــمــال،  عالم  فــي 

كان مشروعك اºول؟
المهنية  حياتي  ابــتــدأت 
مــجــال  فـــي   1999 ــة  ــن س
مؤسسة  وأسست  التجارة 
عـــبـــيـــر فــــاشــــن لــــÉزيــــاء 
أعمل  واصبحت  وتوسعت 
مسلتزمات  جــمــيــع  ــي  ف
الـــســـيـــدات، وأصـــبـــح لــدي 
تـــصـــامـــيـــمـــي الـــخـــاصـــة 
ــن فــســاتــيــن الــســهــرات  م
وا�كسسوارات والحقائب. 

ـــالل انــدمــاجــي  ـــن خ وم
ــارة وســوق  ــج ــت بــعــالــم ال
اصبحت  والسفر  ا�عــمــال 
والمحالت  للتجار  استورد 
عدة  في  وأعمل  التجارية 

مجاالت .
تايغر  ــة  ــرك ش ــت  ــس أس
ـــروب مع  انــتــرنــاشــونــال غ
ا�عــمــال  رجـــال  مــن  نخبة 
استيراد  شركة  هي  وتايغر 
التجارة  تتعاطى  وتصدير 

العامة والعقارات. 

انتسبت لمجلس ا�عمال 
بهدف  الصيني  اللبناني 
مع  التجارة   آفــاق  توسيع 
قصيرة  فترة  وبعد  الصين 
انتخابي  تم   Òا وبفضل 
مجلس  لــرئــيــس  ـــب  ـــائ ن
الصيني  اللبناني  ا�عــمــال 
علي  السيد  يترأسه  ــذي  ال
المصري من خالل انتخابات 
الــمــجــلــس كل  يــجــريــهــا 

خمس سنوات .
الجاد  وباالمثابرة والعمل 

وبفضل  والمثمر  والفَعال 
ترشيحي  ــم  ت اكــيــد   Òا
لرئاسة لجنة لدعم سيدات 
ا�عمال في الوطن العربي 
لما رأته السفارة والمجلس 
ــوم به  ــق ــود ت ــه ــج مـــن م
سيدة أعمال بين مجموعة 

كبيرة من رجال ا�عمال . 
لجنة  رئيسة  تعييني  تم 
ــال  ــم دعـــم ســـيـــدات ا�ع
ــــل أعـــضـــاء  ـــاع ك ـــم ـــاج ب

المجلس سنة 2012 .



 Issue 95 | March - April - 2016  |9

الكبيرة  الــخــبــرة  وبــعــد 
خالل  من  اكتسبتها  التي 
تبنينا  السابقة  الــتــجــارب 
ــي  ــوب ــل ـــــالق ال فـــكـــرة إط
اÁقتصادي العالمي وكنت 
 .. له  التأسيسية  الهيئة  من 
مستمرا  طموحي  يزال  وال 

(متل ما اÒ بريد).

نشاط دائم
ــك  ــال ــم أع هــــي  مــــا   •

ومشاريعك ا½ن؟
اتـــرأس  ا×ن  ــي  ــن ان ــا  ــم ب
أقتصاديــــة  مناصب  عدة 
ال  ا�وقـــات،  اكثر  تشغلني 
التجاري  العمل  أمارس  أزال 
ــر  ــتــصــدي ـــراد وال ـــي ـــت واالس
مع  التجارية  والــوســاطــة 
العديد  من الدول ا�جنبية 

والعربية.  
وبجهد  أعمل  انــي  كما 
االتفاقيات  �نــجــاح  كبير 
الــمــوقــعــة مـــع شــركــات 
وأنظم  الدولية  المعارض 
معنا  المشتركين  لجميع 
التي  الــدول  الى  رحالتهم 
والشركات  التجار  تستقبل 
المعارض  لحضور  العربية 
لجميع  وأؤمــــن  ــيــة  ــدول ال
في  بالمشاركة  الراغبين 
ــارض االقـــامـــة في  ــع ــم ال
نجوم  الخمس  الــفــنــادق 
ــة  ــي ــل ــداخ والـــتـــنـــقـــالت ال
ــن وكــافــة  ــي ــم ــرج ــت ــم وال
في  المهنية  احتياجاتهم 
وأحـــرص  ـــان،  ك مــجــال  اي 
كافة  تقديم  على  دائما 
 Îمجان لــهــم  ــات  ــدم ــخ ال
ــات �ي  ــان ــم ــض ال ــن  ــي ــأم وت
عبرنا،  يتم  تــجــاري  تــبــادل 
تعزيز  بــهــدف  كله  وهـــذا 
ـــم الــتــبــادل الــتــجــاري  ودع
جميع  بين  واالســتــثــمــاري 
عجلة  وتــحــريــك  الــفــرقــاء 
المتوقفــــــــة  اÁقتصــــــاد 

فــــي وطننــــا العربــــي. 

مؤتمرات
أهــــم  هــــــي  مــــــا   •
شاركت  التي  المؤتمرات 
من  استفدت  وماذا  بها، 

تلك المشاركات؟
شـــاركـــت فـــي الــعــديــد 
لبنان  في  المؤتمرات  من 
ــارج، واكــيــد فــي كل  ــخ وال
استفيد  كنت  لي  مشاركة 
ــــرات وتـــجـــارب  ــــب ــــن خ م
أحب  بطبعي  وانا  ا×خرين، 
ــا اÁطــــالع عــلــى كل  ــم دائ
ـــل ما  مــا هــو جــديــد، وك
المهنية  مسيرتي  يطــــور  

واÁجتماعية.
من  العديد  نظمت  كما 
لجميع  التجارية  الرحالت 
ا�عــمــال مــن كافة  رجــال 
انـــحـــاء الـــوطـــن الــعــربــي،  
جميع  لهم  اؤمــن  وكنت 
التي  والــمــيــزات  الخدمات 
تخدم مصالحهم التجارية 
شتى  فــي  واÁســتــثــمــاريــة 
لهم  لــتــكــون  ــاالت  ــج ــم ال
مسيرتهم  وتدعم  مجانا 
خالل  من   Îايضـــ المهنية 
بالمعارض  مشاركتهــــم 
التي  ــة  ــي ــدول ال ــج  ــرام ــب وال
ينظمها اللوبي اÁقتصادي 

العالمي مع أهم وأضخم 
بذلك،  المعنية  الشركات 
وبين  بيننا  بنى  مــا  وهـــذا 
جسور  المشتركين  جميع 
الثقة وا�مانة والمصداقية 

 .Òبفضل ا

ا¾ يعينها 
لسيدة  تنظرين  كيف 
ــيــة  ــان ــن ــب ــل اºعـــــمـــــال ال

والعربية ؟
بــعــونــهــا..  يــكــون   Òا
ومناضلة  جبارة  امرأة  انها 
تصارع  الــحــدود  أبعد  إلــى 
فئاته  بــكــافــة  المجتمع 
ـــا الــمــجــتــمــع   ـــوص ـــص وخ

(الذكوري).
ولÉسف،  الذكورية،  هذه 
ــوم  ــد ي ــع ــد يــومــا ب ــزاي ــت ت
كل  رغــم  تتقلص  ان  بــدل 
يقومون  التي  المحاوالت 
الدولية  المنظــــمات  بهــــا 
ا�جتماعيـــــة  والجمعيـات 
ــوق  ــق ــح ـــبـــة ب والـــمـــطـــال
تعنيفها  من  للحد  المرأة 
الذين  وهم  وتهميشها!!!! 
يخافون دائما من وجودها 
اثتبتت  �نــــها  ونجاحاتــها 
في  تفوقها  جــدارة  وعــن 

المهنية  المجاالت  كافة 
والثقافيـــــة  واÁجتماعيــة 
مما   ... الـــخ  والــســيــاســيــة 
ألغت  أنها  الــرجــال  يشعر 
قادرة  وأصبحت  وجودهم 
عنهم  ا�ســتــغــنــاء  عــلــى 
التي   ا�دوار  من  كثير  في 

يعتقدون انها ملك لهم. 
الرجال  أقصد  ال  أنا  وهنا 
الذكور  أقصد  عام  بشكل 
أقنعة  وراء  يختبئون  الذين 

الرجال الحقيقيين 
يزعجه  ــص  ــخ ش وكـــل 
نفسه  رأى  يكون  وصفي 

ذكرا وليس رجال . 

نحن واوروبا
بــأنــظــمــة  رأيـــــك  مـــا   •
ـــارة فــــي الـــــدول  ـــج ـــت ال
ــــيــــة ونــظــيــرتــهــا  اºوروب

العربية في دور المرأة ؟
سبق وان ذكرت ان المرأة 
العربية جبارة ومناضلة الن 
دولــة  اي  فــي  لها  نظير  ال 
ا�نتاجية  ناحية  من  اوروبية 
لنقارن   الــعــمــل....  ــة  ــي وآل
العربيــــة  المرأة  بالمنطـق: 
ناجحة في كافة المجاالت 
والفنية  والثقافية  المهنية 
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ث
حد

ال

والسياسيــــة  واÁجتماعية 
عليها  الكبير  الضغط  رغم 
والــظــروف  المجتمع  مــن 
السيئة السائدة بالمنطقة، 
لها  توفرت  اذا  بالكم  فما 
ــل الــحــقــوق وا�نــظــمــة  ك
تحصل  التي  مثل  والدعم 

عليها المرأة ا�وروبية ؟
• ماذا تعلمت من خالل 

أسفارك الكثيرة؟
من  انــتــقــال  هــو  السفر 
أخرى  حضارة  الى  حضارة 
اندفع  يجعلني  ما  ــذا  وه
واتحمس النجاح الدور الذي 
اقوم به واكتساب الخبرات 
المتحضرة  بالدول  والتمثل 
والسعي  تجاربهم  ونقل 
وطننا  في  تطبيقها  الــى 
في  للمساعـــدة  العربــي  
كافة  في  والتطور  التنمية 

المجاالت 

المرأة أكفأ
سيدة  بين  الفرق  ما   •

اºعمال ورجل اºعمال؟
البحوث  نتائج  خلصت 
إلى  الصين  في  الميدانية 
ال  الــخــســارة  ــدل  مــعـــ أن 
للشركات   2% الـــ  يتجــاوز 
وقد  النساء،  تديرها  التي 
من  المئة  في   98 سجلت 
تديرهـــا  التي  المؤسسات 
بينما  هائلـــة،   Îأرباح النساء 

من  المئة  في   33 سجلت 
يديرها  التــــي  المؤسسات 
ــال خــســائــر فــادحــة،  ــرج ال
وهـــذا مــؤشــر دقــيــق على 
وتميزهّن  الــنــســاء  ـــدرة  ق

بالعمل اÁداري.
مــن الــمــعــروف أيــضــÎ أن 
الرجل  دمــاغ  عمل  طريقة 
التي  تــلــك  ــن  ع مختلفة 
ـــرأة، فــدمــاغ  ـــم بـــدمـــاغ ال
تحليل  على  يعمل  الرجل 
بشكل  ا�فكار  ومعالجة 
تسلسلي، بينما دماغ المرأة 
شبكي،  بــشــكــل  يــعــمــل 
بقدرتها  المرأة  تتمّيز  لذلك 
على الجمع بين العديد من 

ا�عمال.
القول  نستطيع  هنا  من 
كــفــاءة  ــر  ــث أك الـــمـــرأة  إّن 
إلى  تحتاج  التـــي  با�عمال 

«تعددية» بالمها،.
دور  مــن  انــتــقــص  ال  ـــا  ان
ال  المجتمع  ــي  ف ــل  ــرج ال

 . Òسمح ا
تطوير  يمكننا  كيف   •
عمل المرأة لتصبح سيدة 

أعمال؟
العاملة  المرأة  دور  نمى 
والوطن  لبنان  في  وتطور 
ــوات  ــن ــس ــي فـــي ال ــرب ــع ال
ــــرة وخــــاصــــة فــي  ــــي ا�خ
والصناعة  التجارة  ميادين 
كل  ــــم  رغ واÁســـتـــثـــمـــار 
ــة  ــي ــاع ــم ــت الــــظــــروف اÁج
ــي أعــاقــت  ــت والــمــهــنــيــة ال
ا�عمال  سيدات  تطور  من 
التنمية  في  ومشاركتهن 
المجتمع... ــي  ف ــبــنــاء   وال
ــى تبني  ــى إل وهـــذا مــا دع
المرأة  شؤون  دعم  فكرة 
التجارية  أعمالها  وميادين 
واÁستثماريــــة  والصناعيــة 
مساعدتها  على  ـــدأب  وال
عمل  سيدة  لكونها  ليس 
تمثله  ــمــا  ل بـــل  فــحــســب 
مـــن مـــشـــاركـــة فــعــالــة 

ــة فـــي اÁقــتــصــاد  ــس ــي ورئ
تطويره  بات  الذي  الوطني 
ــرات  ــي ــغ ــت ــم لــمــواكــبــة ال
العالميـــة مــــن الواجبــات 
والمسؤوليـــــات المباشــرة 
... الــوطــن   �بــنــاء هـــــــــــذا 

الملحة  للحاجة  ــرا  ــظ ون
ــع  ــي ــج ــش لـــتـــنـــظـــيـــم وت
اللواتي  النساء  ومساعدة 
بالنشاط  باÁنخراط  يرغبن 
تبنى  فــقــد  اÁقـــتـــصـــادي 
اللوبي اÁقتصادي العالمي  
لجنة  تــأســيــس  ـــرة  ـــك ف
ــال  ــم دعــــم  ســيــدات ا�ع
وتم  العربي  الــوطــن  فــي 
ــة لــهــذه  ــس ــي اخــتــيــاري رئ
اللجنة لتعمل على تحقيق 
في  وتطلعاتهن  آمالهن 
 ميادين التجارة واÁقتصاد .

ــادة من  ــف ــت وتــكــمــن اÁس
ـــدات  ـــــم ســـي لـــجـــنـــة دع
على  التعرف  إلى  ا�عمال  
التجارية  ــــواق  ا�س مــنــاخ 
الــقــدرة  تنمية  ومــحــاولــة 
عــلــى إســتــشــفــاف ا×فـــاق 
واقعية  وبصورة  الواسعة 
الــســوق  معطيات  ـــى  وإل

واÁمـــكـــانـــيـــات الــمــتــاحــة 
ــــى تــطــويــر  ـــــؤدي ال ـــا ي م
الــشــركــة  أو  الــمــؤســســة 
تحسين  عــلــى  ــد  ــاع ــس وي
ــــادة نــمــوهــا...  أدائــهــا وزي
كما أنها ستساعد وتشجع 
مشاريع  في  الدخول  على 
ــات  ــرك مــشــتــركــة مـــع ش
عن  سواء  أخرى  وقطاعات 
الكاملة  الشراكة  طريق 
من  الجزئية  الــشــراكــة  أو 
الفائدة  عن  ناهيك  الباطن. 
السيدات  ستكتسبها  التي 
ــــي تــنــمــيــة  االعـــــضـــــاء ف
مستوى  على  الــعــالقــات 
ومالها  والمؤسسات  الفرد 
تطوير  فــي  أهــمــيــة  مــن 
النمو  مسار  على  العالقات 
في جميع المجاالت وذلك 
من  ــرأة  ــم ال ــه  ب تتميز  لــمــا 
قدرات ومهارات خاصة في 
العالقات  وتمتيــــن  إنشــاء 
العامة وهذا سيؤدي بدوره 
إلى  شك  ــى  أدن دون  ومــن 
انتاج مستوى عال من  إفراز 

الجودة والكفاءة .
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عرض خاص لجميع الشركات والمؤسسات التجارية والصناعية واÁستثمارية
اللوبي اÁقتصادي العالمي يطلق لكم بطاقة المعارض الدولية لعام 2016

أصبح بإمكانك ا×ن المشاركة في جميع المعارض الدولية التي يشارك بها اللوبي اÁقتصادي العالمي حول العالم.
شارك ا×ن واحصل على جميع الخدمات والميزات التي يقدمها اللوبي اÁقتصادي العالمي لجميع أعضائه المنتسبين بما 

.Îيخص المعارض الدولية حول العالم مجان
ستجد نفسك جزء من شبكة عمل محلية ودولية ستمكنكم من إيجاد شركاء للعمل واÁستثمار باÁضافة الى تكوين 

صداقات وعالقات عامة ودولية
الصين -  الهند - أندونيسيا - ماليزيا - رومانيا - دبي - ا�ردن - القاهرة - تركيا والعديد من الدول ا�خرى.

- دعوة خاصة لحضور المعارض الدولية حول العالم.
- اÁقامة في فنادق خمس نجوم طيلة فترة المعرض.

- تأمين أرخص ا�سعار لتذاكر السفر واÁستحصال على التأشيرات.
- اÁستقبال من المطار وتأمين التنقالت الداخلية طيلة فترة المعارض.

العربية  للغة  مترجمين  مع  عالية  ومصداقية  خبرة  ذو  عمل  فريق  -  تأمين 
واÁنكليزية.

- متابعة المصانع واÁشراف على التصنيع ومطابقة المواصفات ما بعد البيع.
-  تأمين أفضل شركات الشحن الجوي - البحري الى جميع أنحاء العالم بأسعار مميزة مع 

إمكانية الشحن للكميات الصغيرة.
- ضمانة اÁتفاقيات والبضائع ونص العقود مع المصانع والشركات العالمية.

- تأمين أفضل المكاتب العربية في الصين مضمونة من قبل اللوبي.
WhatsApp قتصادي العالمي من خاللÁإضافتكم الى مجموعات اللوبي ا -

لÄستفسار والمشاركة:

Åميزات بطاقة المعارض الدولية مجان
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بسام نعمة
مبدع في أفكاره

ورائد في مجال

تصميـم ا�زيـاء

أفكاره 
يـــجـــســـدهـــا 

تتألق  مميزة   Åقطع
ــات وســـيـــدات  ــم ــج ــن ــا ال ــه ب

المجتمع، فمنذ إنطالقته في عالم 
خالل  من  له  خاصة  مكانة  صنع  اºزيــاء 

.Åذوقه الفريد ورؤيته الصائبة دوم
هو من ألبس اºسطورة صباح، شمس اºغنية 
سلوى  الكبيرة  الــراحــلــة  كــرم،  نجوى  اللبنانية 
القطريب، الفنانات رويدا عطية،  باسكال مشعالني، 
هدى  سعد،  هدى  سابين،  لحود،  ألين  ديــاب،  مايا 
هدى  الزيات،  رابعة  المر،  هال  واÎعالميات  حــداد.. 
كامل... فكلما إنجذت عيناك نحو أزياء تحمل في 
طياتها حكايات وحكايات وتأخذك إلى عالم من 
 Åحتم وهي  أفكاره،  صنع  من  أنها  تأكد  الخيال 
نعمة»،  «بسام  الخّلاق  اÎسم  توقيع  تحمل 
والــذي  مجاله  في  الرائد  المصمم 
يــحــل ضــيــفــÅ عـــزيـــزÐ على 
صفحات «سيدات 

وأعمال».
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لــك  نبــــارك  بدايـــــة   •
فســاتيــــن  مجموعـــــــة 
اºعــراس الجديــدة، مــاذا 

عنها ؟
مــن  تتألــف  المجموعــة 
19 فســتان زفــاف، وهنــاك 
فســتان يحمــل الرقــم 20 
أطلقته عبر مواقع التواصل 
 åتــم تصويــره منفرد حيث 
لتصويــر  التحضيــر  خــالل 
المجموعــة، ال أختــار عــادة 
موضوعــÎ معينÎ لفســاتين 

الزفاف، وأنفّذ دائمÎ حوالى 
20 تصميمــÎ، ولــكل واحــد 
من هذه التصاميم أسلوبه 
الخــاص كي ال تأتــي إلّي أي 
عروس وتقول لــي إنها لم 
تجــد طلبهــا عنــدي، أرغب 
دائمÎ بأن أظهر إلى أي مدى 
أستطيع أن أتوّسع با�فكار 
كي أصيب كل ا�فكار التي 
تجول في فكر كل عروس. 
لحــود  أليــن  الفنانــة   •
تتألق في مسرحية «بنت 

الجبل» بأزياء بسام نعمة، 
ما سّر هذه اÎطاللة التي 
الجميلة  تتردد أصداؤهــا 
حيــث أن الكل يســأل عن 

مالبس ألين ؟
جدارتهــا  أثبتــــت  أليــن 
وهــي موهوبة، ولــم يكن 
الكافـــــــي  الوقـــت  لــدي 
لتصميم أزياء كل الممثالت 
المشاركات في المسرحية 
أزيــاء  فإكتفيــت بتصميــم 

 åأليــن ، النــاس أحبــوا كثيــر
هــذه ا�زيــاء، وردود الفعل 
أكثــر مما كنــا نتوقــع، وإن 
أن  يريــد  مــن  هنــاك  كان 
يقارن بيــن إطاللــة والدتها 
ســلوى  الراحلــة  المطربــة 
القطريــب وإطاللتها، حتى 
مــن  المقارنــة  كانــت  ولــو 
ســيظلـــم  ا�زيــاء،  ناحيــة 
اÁثنتين، عندما يكون هناك 
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فرق فــي الطول فهذا يؤثر 
علــى الفســتان، ومــع ألين 
من ناحية التعديل والتنفيذ 
التصاميــم  هــذه  أعطــت 
نتيجة رائعة، يعني بالفكرة 
وضعناهــا  التــي  الجديــدة 
أنــا والمصممــة بابــو لحود 
أعطــــت نفــــــس النتيجــة 

اÁيجابية .
 Ðمؤخـــــر شــاهدناك   •
فــي جنــازة   Ðجــد Ðمتأثــر
مصمـــــم اºزيــاء الراحــل 
وليم خوري، ماذا تعملت 

منه ؟
وليــم خــوري كان بصمة 
فــي عالــم ا�زيــاء ، وكنــت 
على عالقة صداقة به،  كان 
يعطــي  إنســان  كل  يقــّدر 
نحــن  الــذي  للفــن  قيمــة 
الســبب  ولهــذا  نتعاطــاه 
نتبادل اÁحتــرام، وكان  كنا 
فــي   åكثيــر  Îجديــ  Îإنســان

الحياة . 
منذ أن بدأنا نتابع ونســأل 
الرائعــــــة  اÁطــالالت  عـــن 
للراحلة صباح، وكذلك ا�مر 
ســميرة  للســيدة  بالنســبة 
توفيــق بعباءاتها والتركيبة 
الفريــدة، كان الجواب يأتي 
هــي  اÁطــالالت  هــذه  أن 

بتوقيع وليم خوري.
بالنســبة  ا�مــر  كذلــك 
للراحلة  المميــزة  لÅطالالت 
شــمس  القطريب،  ســلوى 
ا�غنية اللبنانية نجوى كرم، 
إمبراطــورة إيــران الســابقة 
فــرح ديبــا، الســيدة ماجدة 
كثيرات،  وغيرهــن  الرومــي 
الــذي  هـــــو  خــوري  وليــم 
وضع اللمســات ا�ولى فـي 

الموضة على أجسادهن.
الرحلــة مــع  أكملــت   •
حتــى  صبــاح  الشــحرورة 
حيــــــث  وداعهـــــا  يــوم 
 Åصممـــــــت لهــا فســتان
خاصÅ، وهــي التي لطالما 

تألقت بأزياء وليم خوري، 
كــم كانــت المســؤولية 

كبيرة عليك ؟ 
عندمــــا نســتطيــــــع أن 
نتعاطــى بعــد وليم خوري 
مــع أي فنانــة، يكــون هذا 
شــرف لنا �ننا إســتطعنا أن 
نصــل إلــى شــيء حققناه 
بعــد أن كان هنــاك إنســان 

كبير جدå وصل له قبلنا.
أعتبــر إرتــداء «الصبوحــة» 
القمة  مــن تصاميمي هــو 
وأني وصلــت �رقى وأجمل 
إنسانة في الوجود، صممت 
لها فساتين عديدة وكانت 
 ،åجــد جميلــة  معاملتهــا 
وحصلت منهــا على أجمل 
كانــت  فهــي  الشــهادات، 
دائمÎ تقول «أجمل فســتان 
ألبســني إياه بســام نعمة»، 
عليهــا  تعرفــت  وعندمــا 
ســألتني «وين كنت مخّبا؟»، 
كانــت  صبــاح   ،Òا رحمهــا 

صديقة.
• كمصمم أزياء شــهير 
الطويلــة  خبرتــك  ولــك 
ورافقــت النجمات الكبار، 
اÎطــالالت  رأيــت  كيــف 
الكبيرة  للمطربة  اºخيرة 
فــي  توفيــق  ســميرة 
ســوق  ربيــع  مهرجــان 
واقــف، وكيــف ممكن أن 
تكــون إطاللتها في حال 
بســام  توقيــع  حملــت 

نعمة ؟
الســيدة ســميرة توفيــق 
الفن  بعالــم  أيقونــة  هــي 
ا�صيل والمميز ، وأنا أعشق 
غمزتهــا، وبعــد أن ألبســها 
وليم خوري أجمل العباءات، 
أتمنى أن أضع فكرة جديدة 
العظيمة،  اÁنســانة  لهــذه 
فأنا أراها من زاوية مختلفة 
كلّيــÎ، طبعــÎ ســآخذ الكثير 

من ذوق وليم خوري .

ا�خيــرة  إطاللتهــا  فــي 
فــي مهرجــان ربيع ســوق 
واقف شاهدت سميرة التي 
ولكــن  إطاللتهــا،  إعتــدت 
مــن خالل نظرتي ســتكون 
هــذه  المتجــددة،  ســميرة 

هي فكرتي.
ال يمكــن أن نحــاورك   •
نأتــي علــى  أن  مــن دون 
ذكر الفنانــة نجوى كرم، 
العالقــة  هــذه  ســّر  مــا 

الجميلة بينكما ؟
منــذ  مســتمرة  عالقتنــا 
حوالى 18 عامÎ، إن كان في 
مجــال االزيــاء أو الصداقــة، 
نجوى إرتدت أزياء كثيرة من 
تصاميمي، وهي أكثر فنانة 
التصاميــم  أظهــرت هــذه 
بشــكل جميل، ولي الشرف 
بأن يرتبط إســمي بإســمها، 

نجوى كرم «سّت السّتات».
• ما هي النصيحة التي 
توجههــا للفنانــات مــن 

ناحية مالبسهن ؟
المفــروض أن تعتني  من 
كل فنانــة بمظهرهــا بقدر 
ما تعتني بصوتها وبا�غنية 

للنــاس،  ســتقدمها  التــي 
ذوق  تحتــرم  مــا  فبقــدر 
النــاس وســمعهم عليهــا 
أن تحتــرم عيونهم، وهذه 
 Îأيضــ أوجههــا  النصيحــة 
للفنانين الرجال �ننا نعيش 
في عصــر الصوت والصورة، 
الناس  فبقــدر مــا يتشــّوق 
لســماع صــوت فنانة يجب 
أن يتشوقوا لرؤية إطاللتها 
و«العين تعشــق قبل ا�ذن 

.«Îأحيان
إذا  ا�حيــان  بعــض  فــي 
كانت إطاللة الفنانة جميلة 
ال يعتب عليها الجمهور إذا 
ــزت»، وفــي المقابل إذا  «نشَّ
كان صوتها رائعÎ وإطاللتها 
غيــر جميلــة يعتــب عليهــا 
الجمهــور �نــه يعــرف أنها 
واليــوم فــي  أصــًال فنانــة، 
ا�صــوات  الحالــي  عالمنــا 
نــادرة جــدå ولكن  الجميلة 
نجمــات  الفنانــات  هــؤالء 

. Îجماهيري

جوزيف بو جابر
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مشروع مقدمي خدمات الكهرباء في لبنان
نموذج مثالي لتعاون القطاعين العام والخاص

منذ  اللبنانيون  يشكو   
المتردي  الوضع  من  عقود 
من  سواء  الكهرباء  لقطاع 
ادارة  سوء  أو  االنتاج  نقص 
أدى  ــا  م  ، الــتــوزيــع  قــطــاع 
التيار  في  تقنين  أزمــة  الى 
تصيب  مزمنة  الكهربائي 
بشكل  وتـــؤثـــر  الــجــمــيــع 
ــاد  ــص ــت ــى االق ــل كـــارثـــي ع

الوطني .
سنوات  اربع  حوالى  قبل 
اللبنانية  الحكومة  ــدأت  ب
في  تمثلت  رائـــدة  بتجربة 
اشراك القطاع الخاص في 
 ، الحيوي  المرفق  هذا  ادارة 
مقدمي  مشروع  عقد  عبر 
الخدمات في قطاع توزيع 
المشورع  وتولت   ، الكهرباء 
متخصصة.  شركات  ثــالث 
التجربة  هذه  نجحت  وقد 
ـــي تــحــقــيــق ثـــــورة في  ف
يؤكد  ــا  م  ، الــقــطــاع  هـــذا 
بين  التعاون  نظرية  صوابية 

القطاعين العام والخاص.
 

تاريخ مظلم
ــة  ــس ــؤس إعـــتـــمـــدت م
ــاء لــبــنــان تــاريــخــيــا"  ــرب ــه ك
فــي قــطــاع الــتــوزيــع على 
الطلب"  ــب  "غ متعهدين 
بمهمات  للقيام  ـــك  وذل
المشتركين  شـــرك  مــثــل 
المحطات  وتركيب  الجدد 
دون  ــة  ــاص ــخ وال ــة  ــام ــع ال
التوتر  بشبكة  االهــتــمــام 
والمنخفض  الــمــتــوســط 
لتطوير  بحاجة  هي  والتي 
معامالت  ــا  أم وتــوســعــة. 
ا×الف  فــتــراكــم  ــن  ــائ ــزب ال
السنين.  لــعــشــرات  منها 
الوظيفي  الصعيد  وعلى 

الــى  الــمــؤســســة  ــأت  ــج ل  .
يومية  عاملة  يد  استخدام 
ببعض  للقيام  (مياومين) 
ومهام  االداريــــة  المهام 
ــدة عــشــرات  ــم الــصــيــانــة ل
يحصل  ولــــم  ــن  ــي ــن ــس ال
ــعــمــال عــلــى أي  هــــؤالء ال
وظيفية  وامتيازات  حقوق 
فوقعت  الــجــبــايــة،  أمـــا   .
المؤسسة عقود عمل مع 
عملهم  يخضع  لم  جباة 
من  ومحاسبة  مراقبة  �ي 

المؤسسة،  موظفي  قبل 
مع  يتواطؤون  فأصبحوا 
تخفيض  على  المشتركين 
الحقيقية  إستهالكاتهم 
مقابل بدل مادي، او اللعب 
ــالغ  ـــدم إب ــدادات وع ــع ــال ب
يشاهدونه  بما  المؤسسة 
الدقة  وعدم  تالعبات،  من 
ــالك،  ــه ــت فــي قــــراءة االس
المؤسسة  على  فضاعت 
من  وزاد  طــائــلــة  مــبــالــغ 
اÁداري،  او  الفني  غير  الهدر 

الفني  الهدر  الــى  ليضاف 
هدرا  مجموعهما  ويصبح 
المئة  في   50 الى   40 بنسبة 

من الطاقة المنتجة.

المشروع وأهدافه
مقدمي  مشروع  هدف 
تولته  ــــذي  ال الــخــدمــات 
ا�نشطة  دمـــج  ــات  ــرك ش
وا�عمال و خدمات التوزيع 
الــتــي عــمــدت مــؤســســة 
تلزيمها  الى  لبنان  كهرباء 



 Issue 95 | March - April - 2016  |17

ــى  ال ــا  ــي ــوائ ــش ع و  ــا  ــي ــزئ ج
اطراف عدة و تلزيم أعمال 
التوزيع  خــدمــات  تقديم 
متخصصة   شــركــات  الــى 
ــع شــركــات  ومــتــعــاونــة م
واسعة  خبرة  ذات  أجنبية 
بأعمال  لتقوم  المجال  في 
الــخــدمــات الــكــهــربــائــيــة 
اÁلتزام  مستوى  وبتحسين 
يوفر  مما  جودتها  بمعايير 
مداخيل كبيرة ومتصاعدة 

للخزينة.
ـــروع  ـــش ـــم ال يـــشـــمـــل   
عمل  ومـــهـــام  ــة  ــط ــش أن
حيث  الكهربائي  التوزيع 
ميداني  مسح  من  ينطلق 
التوزيع  شبكات  لكافة 
معلومات  قــاعــدة  ــاء  ــن وب
للقيام  الــتــوزيــع   لقطاع 
والتوسعة  التأهيل  بأعمال 
.كما  الـــالزمـــة  والــصــيــانــة 
بناء  ــروع  ــش ــم ال يتضمن 
من  الذكية  الشبكة  نظام 
اÁلكترونية  العدادات  خالل 
القراءة  في  وخصائصها 
بــعــد عبر  ــن  والــتــحــكــم ع
موحد،  معلوماتي  مركز 
مقدمو  يــقــوم  ثــم  ــن  وم
بمهام   Îأيــضــ ــات  ــدم ــخ ال
وجباية  ــدادت  ــع ال ـــراءة  ق
وتنفيذ  وإدارة  الــفــواتــيــر 
أنشطة خدمة العمالء في 
ضمن  المتعددة  جوانبها 
إطـــــار جـــهـــود مــؤســســة 
ـــاء لـــبـــنـــان خـــالل  ـــرب ـــه ك
من  المنصرمة  الــســنــوات 
ورفع  أدائها  تحسين  أجل 
مــســتــوى خــدمــاتــهــا في 

لبنان.
ــة  ــط ــش أن ـــكـــامـــل  ـــت ت  
بينها  ــا  م ــي  ف ــروع  ــش ــم ال
مراقبتها  مــن  للتمكن 
أداء  ــرات  ــؤش م خــالل  مــن 
 Key Performance) واضحة
Indicators) تسـتــهـــــــدف 
تحديد  الــخــدمــة،  ـــودة  ج

إدارة  ــن  ــس وح الــكــلــفــة، 
والتي  الكهربائية،  ا�صول 
قيمة  دفع  طريقة  تحدد 
تغطية  تم  لقد  ا�عــمــال. 
الــمــشــروع من  ــيــة  ــزان مــي
المرتقبة في  الفوائد  خالل 
التقنية  الخسائر  تخفيض 
ــادة  زي دون  تقنية  والغير 
مؤسسة  على  مالية  أعباء 
ــان، عــلــى أن  ــن ــب ــاء ل كــهــرب
مقدمي  شركات  تتحمل 
الدفعات  عــبء  الخدمات 
ــة في  ــل ــؤج ــم ـــيـــة وال ا�ول
ــى  مــراحــل الــمــشــروع ا�ول
المصارف  بمساندة  وذلك 

المحلية.

مكافحة الهدر
المشروع  ــد  ــوائ ف أهــم 
وتخفيض  الجباية  تحسين 
الفني  وغير  الفني  الهدر 
يشكل  ــــذي  وال الــحــاصــل 
للنزيف   Îأســاســيــ  åــدر ــص م
ــم الــديــون  ــراك ــادي وت ــم ال
مع  مقارنة  القطاع،  في 
بحدود  العالمي  المعدل 
إيــــــرادات  وزيــــــادة   .02%

سنوي  بمعدل  المؤسسة 

دوالر،  مليون   300 الى  يصل 
ـــــادة في  إضـــافـــة الـــى زي
عن  قيمتها  تزيد  ا�صــول 
380 مليون دوالر في نهاية 

المشروع.
ــم بــالــشــبــكــة  ــك ــح ــت ال
الحّد  وإمكانية  ومراقبتها 
الكهربائي،  االستعمال  من 
الطاقة  إستهالك  وترشيد 
تأمينÎ لتغذية أكبر للمناطق 
الــذروة. أوقــات  في  خاصًة 
ورفع  التوزيع  قطاع  إصالح 
وأصــولــه  الــمــاديــة  قيمته 
الجديدة مع تأهيل وصيانة 
تطوير   . القائمة  ا�صـــول 
وتوسعة  التوزيع  شبكات 
قدراتها بما يتناسب وزيادة 
علمية  أسس  على  الطلب 

وهندسية.
تــحــديــث الــتــعــامــل مع 
وحاجات  الزبائن  خدمات 
معايير  ــق  وف المواطنين 
 Îعالمي المعتمدة  الجودة 
ــر مــكــنــنــة مــعــامــالت  ــب ع
معامالت  مــثــل  ــن،  ــائ ــزب ال
الــتــغــذيــة واالشــتــراكــات. 
ــــاع  ـــــالح أوض وأخــــيــــرå اص
والمساهمة  الــعــامــلــيــن 

العادلة  الحلول  إيجاد  في 
لعمال غب الطلب والجباية 
وفقÎ لعقود عمل خاضعة 
لقانون العمل اللبناني تلبي 

تطلعاتهم المستقبلية.

انجازات باهرة
سنوات  اربع  حوالى  بعد 
المشروع  حقق  العمل  من 
وان  ــه  ــداف أه ــن  م الكثير 
السياسية  العراقيل  كانت 
واالمنية واالدارية قد حالت 
دون تنفيذ كل اشغاله ، ما 
يستوجب تمديد العمل به 
وخصوصا  بالكامل  النجازه 
الشبكة والعدادات  تركيب 

الذكية .
ــتــي  ــــا االنـــــجـــــازات ال أم
جردة  في  فتبرز  تحققت 
 BUS بها  قــامــت  حــســاب 
احدى الشركات المتعاقدة 
المنطقة  ــت  ــول ت والــتــي 
االولى (جبل لبنان الشمالي 
ــة الــشــمــال)،  ــظ ــاف ــح وم

وتتمثل بـ:
- تسوية أوضاع أكثر من 
باشرت  حيث  عــامــل،   500

الـــشـــركـــة بــتــوظــيــفــهــم 
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ــمــا  ــل قـــانـــونـــي وب ــك ــش ب
العمل  قانون  مع  يتناسب 
حصلوا  ـــد  وق ــلــبــنــانــي،  ال
الحقوق  كل  على   Îتلقائي
ــمــنــصــوص عــلــيــهــا في  ال
ــا قــامــت  ــم ـــون. ك ـــان ـــق ال
بأهم  بتجهيزهم  الشركة 
الــتــجــهــيــزات وتــدريــبــهــم 
أحــدث  على  وإطــالعــهــم 
لهم  يؤمن  بما  التقنيات 
وحمايتهم  ســالمــتــهــم 
في  المحدقة  مخاطر  من 

عملهم. 
اتــصــال  ــاء مــركــز  ــش إن  -
7 ايام في  24 ساعة  يعمل 
لتلقي  ممكنن،  ا�ســبــوع، 
وطلبات  ــاوى  ــك ش كــافــة 
المشتركين  ومــراجــعــات 
تساؤالتهم  عن  واÁجــابــة 
وإعــطــائــهــم اÁيــضــاحــات 
ـــمـــا يـــّخـــص ا�عـــطـــال  ب

والمعامالت والفواتير.
ــة  ــل ــام ش مـــكـــنـــنـــة   -
لـــمـــعـــامـــالت (طـــلـــبـــات) 
مؤسسة  دوائر  في  الزبائن 
لبنان عبر منظومة  كهرباء 
مّما  متطورة  معلوماتية 
الخدمة  مستوى  يحّسن 
المعاملة  بتعقب  ويسمح 
تنفيذها  مراحل  كل  في 

واÁسراع بذلك.
ــاء مــركــز تــدريــب  ــش ان  -
بشبكات  مجّهز  وتعليم 
حيث  نموذجية  وأنظمة 
إداري  أو  فني  �ي  يسمح  ال 
مهامه  بممارسة  ــدء  ــب ال
ــــدورات  ال حــضــور  بــعــد  إال 
التطبيقية  ونيل الشهادات 
هذا  أنشأ  وقد  المطلوبة. 
المركز بمساعدة مؤسسة 
كهرباء فرنسا التي وضعت 
التصاميم ودّربت المدربين.

إدارة  لجنــــة  تجهــــيز   -
مؤسسة  ــي  ف الــمــشــروع 
بمنظومة  لبنــــان  كهربــاء 
ــة  ــزي ــرك ــة م ــي ــات ــوم ــل ــع م

بمتابعة  تسمح   متطورة 
ــة  ــط ــش ـــل وأن ـــراح ـــل م ك
ومراقبتــــها  الــمــشــروع 
مراقبـــــــة  وتقييمــــــــها: 
الجباية  المعامالت،  سيـــر 
ــدم  ــق والــــتــــحــــويــــالت، ت

المشاريع اÁستثمارية.
تأهيل الشبكة 

 27 وتــخــطــيــط  درس   -
وتطوير  توسيع  مــشــروع 
جبل  في  التوزيع  لشبكة 
ــي مـــرورا  ــال ــم ــش ــان ال ــن ــب ل
وصوال  الشمال  بمحافظة 
قيمة  عكار.  محافظة  الى 
مليون   64 المشاريع  هذه 
بمعدل  مـــردود  مــع  دوالر 
25 مليون دوالر سنويÎ. وقد 

مشروع   20 بتنفيذ  بوشر 
(تم إنجاز 11 مشروعÎ منها 

و 9 مشاريع قيد التنفيذ).
- تركيب، شرك وتشغيل 
محطات   303 مــن  ــر  ــث أك
تــحــويــل هــوائــيــة جــديــدة 
و347 محطة تحويل أرضية 

جديدة.

خدمة الزبائن
طلبات  معظم  تنفيذ 
ــن الــمــتــراكــمــة من  ــائ ــزب ال
المشروع  ــدء  ب تــاريــخ  قبل 

السنين.   عــشــرات  مــن  أي 
للمعامالت  بالنسبة  ــا  ام
الجديدة فقد تم تنفيذ ما 

يفوق الـ 10700 معاملة.
وتــشــغــيــل  تــركــيــب   -
حوالي 39 ألف عداد مقدم 
الزبائن  من  جديدة  بطلبات 
ال  تنفيذ  فترة  معدل  مع 
تاريخ  من  يوما    32 الـ  تفوق 

تقديم الطلب.
-تصليح ا�عطال الطارئة 
في  عطل   2000 بمعدل 
من   98% نسبة  مع  الشهر 
اليوم  في  تصلح  ا�عطال 
نفسه. وقد ّتم وضع برامج 
ومسبقة  دوريــــة  صــيــانــة 
تدني  الــى  ادت  للشبكات 
على  لــÉعــطــال  تــدريــجــي 

الشبكة.
الـــمـــشـــروع  ــذ  ــي ــف ــن ت  -
التجريبي للعدادات الذكية 
المناطق  ــن  م عـــدد  ــي  ف
بصاليم،  (دكــوانــة،  التالية 
سلعاتا  الموت،  نهر  بكفيا، 
عددها  والبالغ  والقبيات) 
وتركيب   .(M5 (عــداد   1000

العدادات  كامل  وتشغيل 
التوتر  مخارج  على  الذكية 
جميع  ـــي  ف ــط  ــوس ــت ــم ال
محطات التحويل الرئيسية 

(عداد   239 عددها  والبالغ 
.( M3

جباية  ـــّدة  م -تقليص 
من  ـــــدارات  االص وتسكير 
 40 الـــى   Îــ ــوم ي  80 ــدل  ــع م
مدخول  ضاعف  مما   Îيوم
لبنان  كــهــربــاء  مــؤســســة 
ان  كما  نفسها،   للمدة 
شهرية  اصبحت  الجباية 
المنطقة  ـــر  دوائ كــل  فــي 
الصادرة  والفواتير  ــى  االول
ـــــع مـــدة  مـــتـــزامـــنـــة م
مبالغ  وتحويل  االستهالك، 
دوالر  مــلــيــون   605 تــفــوق 
ــن إلــى  ــائ ــزب ــن ال أجــبــيــت م
كهرباء  شركة  حسابات 
المشروع  بداية  منذ  لبنان 
يعادل  ما  أي  تاريخه،  حتى 
في  دوالر   600000 قيمة 

اليوم الواحد.
جباية  نسبة  تحقيق   -
قيمة  ـــن  م  97% ــز  ــاه ــن ت
الفواتير الصادرة عن شركة 
ارتفاع  مــع  لبنان  كهرباء 
مستمر بنسبة 40 في المئة 
منذ  المجباة  المبالغ  في 

سنة 2012.
شامل  مــســح  ــــراء  إج  -
  (Tagging)عالمات ووضــع 
عــلــى كــافــة ا�صــــول من 
إلى  محوالت  إلى  محطات 
اعمدة   الى  دورات  قواطع 
وأرضية  هوائية  كابالت  إلى 
منظومة  ضمن  وإدخالها 
 (GIS) معلوماتية جغرافية
الفرق  قبل  من  تستعمل 
وتحسين  لتسريع  الفنية 
طلب  من  الزبائن  خدمات 
ــدة إلــى  ــدي ــات ج ــراك ــت إش
وإنه  كما  أعــطــال.  تصليح 
ــن مــــشــــاورة هــذه  ــك ــم ي
مكاٍن  أي  من  المنظومة 
كان ومن خالل أي حاسوٍب 
 Internet الـ  على  موصوٍل 
كلمة  معرفـــــة  شـــرط 

السر.
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السيدات والسادة الكرام
دعوة خاصة

العالمي للمشاركة  اللوبي اÎقتصادي  يدعوكم 
في أهم وأضخم حدث لعام 2016 

من  بدعم  العربي  الوطن  في  اÁقتصاد  عجلة  وتحريك  العربية  والدول  الصين  بين  التجاري  التبادل  ودعم  تعزيز  هدفه 
الحكومات الصينية المحلية وبالتعاون مع شركة Meorient international Exhibition ينظم اللوبي اÁقتصادي العالمي 

.Îأهم زيارة تجارية لمدة ستة أيام لجميع المستودين العرب الى مدينة الصين - شنغهاي مجان
بتاريخ 21/4/2016 تستمر لغاية 26/4/2016 اتصل ا×ن وسجل معنا

- دعوة خاصة من المنظمين بالصين للزيارة.
- زيارة الى مدينة شنغهاي واÁقامة في فندق خمس نجوم.

-   اÁستقبال من المطار ضمن الوفود القادمة وتأمين التنقالت الداخلية طيلة فترة اÁقامة.
- تأمين مترجمين الى اللغة العربية واÁنكليزية.

- ضمانة العقود الموقعة مع الشركات الصينية.
- تأمين أفضل شركات الشحن الجوي والبحري بأفضل ا�سعار.

- تأمين المستودعات لتوضيب وتغليف وإستالم البضائع المستوردة وتجهيزها للشحن.
- تأمين فريق عمل على أعلى مستوى من الكفاءة لمتابعة المصانع والشركات ما بعد البيع.

- تأمين أفضل المكاتب العربية في الصين مضمونة من قبل اللوبي.
- تسهيالت في تأمين تأشيرة السفر الى الصين.
- توفير أرخص ا�سعار لتذاكر السفر الى الصين.

مالحظة: يجب على جميع المشاركين أن يكونوا أعضاء في اللوبي اÁقتصادي العالمي أو مجلس ا�عمال اللبناني الصيني 
أو يحملون بطاقة المعارض الدولية.

(Åمجان) يتضمن البرنامج الميزات التالية

M o b i l e: + 9 61-3 -204 3 4 4  /  + 9 61-3 -4 5 3 5 21 /  + 9 61-3 -023 8 8 9   - T el : + 9 61-1-4 9 4 4 08  /  + 9 61-1-4 9 4 4 07
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مؤتمر اقتصاديي الشرق ا�وسط في الدوحة
 تنويع االقتصاد وتعزيز التنمية وإنهاء االرتهان للنفط

شــكــل مــوضــوع «تــأثــيــر 
النمو  على  النفط  أســعــار 
في  والتنمية  االقــتــصــادي 
الـــشـــرق  ــة  ــق ــط ــن م دول 
أفريقيا"  وشمال  ا�وســط 
للمؤتمر  الرئيس  العنوان 
عشر  ــس  ــام ــخ ال الـــدولـــي 
لمنظمة اقتصاديي الشرق 
إفريقيا،  وشمال  ا�وســط 
معهد  استضافه  والـــذي 
العليا  للدراسات  الــدوحــة 
ثالثة  لــمــدة  ــة  ــدوح ال ــي  ف
مارس)   / آذار   25  -  23) أيام 
الشيخ  معالي  رعاية  تحت 
عبد اÒ بن ناصر بن خليفة 
مجلس  ــس  ــي رئ ــي  ــان ث آل 
في  الداخلية  ــر  وزي ـــوزراء  ال
عدد  وبحضور  قطر،  دولــة 
ــادة  ــع ــس مـــن أصـــحـــاب ال
المسؤولين  وكبار  ـــوزراء  ال
ــة من  ــب ــخ ـــراء، ون ـــف ـــس وال
ــراء  ــب ــخ ــن وال ــي ــي ــم ــادي ا�ك
والــبــاحــثــيــن واÁعــالمــيــيــن 

وضيوف المؤتمر.
ــرون أن  ــاض ــح ــم وأكـــد ال
المنطقة  دول  أن  عــلــى 

ــوم أكــثــر من  ــي ــوة ال ــدع م
ظل  فــي  مضى  ــت  وق أي 
أسعار  في  الكبير  التراجع 
التنويع  إحداث  إلى  النفط، 
لطالما  ــذي  ال االقــتــصــادي 
تحدثت عنه حكومات هذه 
الدول ومستشاريها، وإنهاء 
ارتهان اقتصاداتها Áيرادات 
أجل  من  وأســعــاره،  النفط 

ضمان تنمية مستدامة.

معهد الدوحة
المؤتمر  اســتــهــل  وقـــد 
افتتاحية  بكلمة  أعماله 
سليمان  ــر  ــاس ي لــلــدكــتــور 
معهد  رئـــيـــس  ــي  ــال ــع م
العليا  للدراسات  الــدوحــة 
أهمية  فيها  أبرز  بالوكالة، 
اقتصاديي  مؤتمر  انعقاد 
ــرق ا�وســــط وشــمــال  ــش ال
ــا فـــي الــمــرحــلــة  ــي ــق ــري أف
ــيــة، خــصــوصــا وهــو  الــحــال
جلساته  برنامج  في  يطرح 
مثل  ا�همية،  بالغة  قضايا 
وبــرامــج  والبيئة  التعليم 
التطوير،  ومسارات  اÁصالح 
الطاقة  قضايا  إلى  إضافة 
أسعار  وتــذبــذبــات  ــمــال  وال
إغــفــال  دون  ــن  م الــنــفــط، 
مسائل الهجرة واقتصادات 
ــارة  ــج ــت ـــوق الــعــمــل وال س

الدولية والحوكمة.
عن  ياسر  الدكتور  وعبر 
ـــزاز مــعــهــد الــدوحــة  ـــت اع
للدراسات العليا باستضافة 
الذي  المهم  المؤتمر  هذا 
في  كــبــيــرا  تــنــوعــا  يجمع 
تناقشها  التي  موضوعاته 
كـــوكـــبـــة مــــن الـــخـــبـــراء 
أن  ـــاف  وأض والمختصين. 
ينشدها  ــي  ــت ال ا�هـــــداف 
للدراسات  الدوحة  معهد 

أهداف  مع  تتناغم  العليا 
الشرق  اقتصاديي  جمعية 
ا�وســــــط، مـــن حــيــث هو 
يسعى  نــهــضــوي  معهد 
باحثة  أجــيــال  تــدريــب  ــى  إل
ومن  قطر  ــة  دول أبناء  من 
عموما،  الــعــربــي  ــن  ــوط ال
أجيال تؤمن بدورها في بناء 
ناقد  بانفتاح  مجتمعاتها 
مصادر  وعلى  ــذات  ال على 
مهما  اÁنسانية  المعارف 

كانت منابعها.

حسن علي
حسن  الدكتور  وتحدث 
عـــلـــي رئــــيــــس مــنــظــمــة 
ا�وسط  الشرق  اقتصاديي 
العامة  اÁدارة  كلية  وعميد 
في  التنمية  واقتصاديات 
للدراسات  الدوحة  معهد 
المؤتمر  أهمية  عن  العليا 
من  نخبة  تــحــضــره  ـــذي  ال
وصانعي  ا�كاديميين  أبــرز 
تلتقي  ما  نــادرا  السياسات 
وأضاف  واحد.  سقف  تحت 
«تأثير  المؤتمر  موضوع  أن 
النمو  فــي  النفط  أســعــار 
في  والتنمية  االقــتــصــادي 
الـــشـــرق  ــة  ــق ــط ــن م دول 
أفريقيا»  وشمال  ا�وســط 
جـــرى اعــتــمــاده مــنــذ نحو 
سنة إال أنه يعد في الوقت 
الحالي موضوع أهم ا�خبار 
وهو  العالمية.  االقتصادية 
العناوين  يتصدر  با�خص 
دول  ـــي  ف االقـــتـــصـــاديـــة 

مجلس التعاون الخليجي. 
أن  حسن  الدكتور  ورأى 
يطرحها  ــي  ــت ال الــقــضــايــا 
بالغة  أهمية  ذات  المؤتمر 
ــات  ــه ــوج ــــى ت ــر إل ــظ ــن ــال ب
على  الــنــفــطــيــة  الـــســـوق 

أن  متوقعا  القريب،  المدى 
المعروض  فائض  ينخفض 
ــي فـــي الــســوق  ــط ــف ــن ال
العالمية في النصف الثاني 
ولكن  الحالي.  العام  من 
أوبك  أعضاء  يتوصل  لم  إن 
أوبك  خارج  من  والمنتجين 
خالل  اÁنتاج  لخفض  التفاق 
ا�ربعة  أو  الثالثة  ا�شــهــر 
النفط  أسعار  فإن  المقبلة 
قد  إذ  كــثــيــرا،  تــرتــفــع  ــن  ل
تستقر على ما هي عليه أو 

ترتفع بنسبة ضئيلة.
 

جايمس روبنسون
جايمس  الدكتور  قــدم 
اÁدارة  ــاذ  ــت أس ــون  ــس ــن روب
ـــة فــــي جــامــعــة  ـــام ـــع ال
كتاب  ــف  ــؤل وم شيكاغو 
مع  ا�مــم»  تفشل  «لــمــاذا 
محاضرة  أجيموغلو،  دارون 
من  ا�ول  اليوم  في  رئيسة 
ما  حول  تمحورت  المؤتمر 
النظرية  تقدمه  أن  يمكن 
التي طورها في كتابه في 
التي  الـــدول  وضــع  فهم 
على  اقتصاداتها  تعتمد 
النفط. وأكد على أن التحدي 
هو  ـــدول  ال لــهــذه  الرئيس 
سياسية  مؤسسات  إقامة 
تشاركية مفتوحة، �ن ذلك 
هو الضامن الرئيس Áقامة 
نظام مؤسسات اقتصادية 
تعد  مفتوحة  تشاركية 
تحقيق  أســــاس  بـــدورهـــا 
بالنسبة  حتى  االستدامة 
استطاعت  التي  الدول  إلى 
نمو  تحقيق  ا×ن  حــد  ــى  إل
هو  مثلما  جيد  اقتصادي 
مجلس  دول  أغلبية  نموذج 
وأوضح  الخليجي.  التعاون 
ليس  ا�خــطــر  التحدي  أن 
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ولكنه  سينفد  النفط  أن 
ضمان استمرارية وديمومة 
السياسية  الــمــؤســســات 
الوصفة  �نها  التشاركية 
ا�فضل لتحقيق استخدام 
خدمة  ــي  ف الــنــفــط  ـــروة  ث

المجتمع.

نظامان مختلفان
وقد بدأ روبنسون بتوضيح 
عليها  قــام  التي  النظرية 
«لماذا تفشل ا�مم»،  كتاب 
رجلين  أغــنــى  مــثــال  ضــاربــا 
غايتس  بيل  الــعــالــم  فــي 
ا�ميركي وكارلوس سليم 
أن  موضحا  المكسيك،  من 
باالبتكار  ثروته  بنى  غايتس 
عبر  ثروته  سليم  بنى  فيما 
ا�ول  صنع  وفيما  االحتكار، 
ثروة لغيره إلى جانب ثروته 
نحو  غيره  وقاد  الشخصية 
صناعة البرمجيات وساهم 
ا�ميركية،  الثروة  تعزيز  في 
ــــإن الـــثـــانـــي بــالــعــكــس  ف
ــه اقــتــطــاعــا من  ــروت بــنــى ث
تشير  ـــل  ب غـــيـــره  ــــــروات  ث
والتنمية  التعاون  منظمة 
االقتصادية إلى أن كارلوس 
بأنشطته  تسبب  سليم 
ما  الفترة  في  االحتكارية 
بين 2005 و 2009 في خسارة 
المحلي  الــنــاتــج  إجــمــالــي 
مجموعه  ما  المكسيكي 

ما  بمعدل  دوالر  مليار   129

إجمالي  مــن   1٫8٪ نسبته 
الناتج المحلي سنويا.

ـــذه  وفـــــي تــفــســيــر ه
روبنسون  يبرز  المفارقة، 
المأسسي  الــنــظــام  دور 
على  التشاركي  ا�ميركي 
ــوى االقــتــصــادي  ــت ــس ــم ال
الــقــائــم عــلــى تــعــزيــز حق 
وسيادة  وحمايته  الملكية 
دولــــة الـــقـــانـــون وتــــوازن 
السلطات، في تعزيز فرص 
المجال  وفــتــح  االســتــثــمــار 
الثورة.  لخلق  االبتكار  أمام 
سمح  ما  فإن  المقابل،  في 
لكارلوس سليم ببناء ثروته 
على حساب الثروة الوطنية 
المكسيكي  ــاد  ــص ــت واالق
النظام  نوعية  تحديدا  هو 
ــاري  ــك ــت ــي االح ــس ــأس ــم ال
المكسيك  ــي  ف المغلق 
الملكية  يحمي  ال  ـــذي  ال
عــلــى الــرغــم مــن وجــود 
على  تنص  التي  القوانين 
االحتكار  يمنع  ال  كما  ذلك، 
أيضا  القوانين  تنص  ــذي  ال
ويرى  شرعيته.  عــدم  على 
مرتبط  ــر  ا�م أن  المحاضر 
ــات  ــس ــؤس ــم بــطــبــيــعــة ال
البلدين  كال  في  السياسية 
وهو ما ينعكس على البناء 
المجال  فــي  المؤسسي 

االقتصادي.

تقلبات النفط
خصصت الجلسة العامة 
لمناقشة  للمؤتمر  ــى  ا�ول
تقلبات  ــر  ــي ــأث ت مـــوضـــوع 
أسعار النفط في الموازنات 
والسياسات  الحكومية 
فيها  تحدث  وقد  المالية. 
كـــل مـــن عــلــي الــعــامــري 
ــادي  ــص ــت الــمــســتــشــار االق
الــوزراء  رئيس  لدى  والمالي 
قنديل  وماجدة  القطري، 
البنك  لـــدى  الــمــســتــشــارة 
وأسامة  اÁماراتي،  المركزي 
النقد  صندوق  خبير  كنعان 
الشرق  مركز  في  الــدولــي 
والمالية  لالقتصاد  ا�وسط 

في الكويت.

ماجدة قنديل
وقد لفتت ماجدة قنديل 
ــرات تــراجــع  ــي ــأث إلـــى أبـــرز ت
التوازنات  في  النفط  أسعار 
االقــتــصــاديــة الــكــبــرى في 
ــاون  ــع ــت ال مــجــلــس  دول 
أن  ــت  ــح وأوض الخليجي. 
في  النفط  أســعــار  تــراجــع 
إلى  أدى  الماضيين  العامين 
النفط  إيرادات  نسبة  تراجع 
إيرادات  إجمالي  في  والغاز 
المنطقة  دول  مـــوازنـــات 
أعلى  النفط  استمرار  مــع 
الموازنة.  إيــرادات  من  مورد 
الحد  إلى  كذلك  أدى  وقد 
ـــن ســـيـــاســـات اÁنـــفـــاق  م

مجلس  ــدول  ل الحكومي 
العجز  ــور  ــه وظ ــتــعــاون  ال
فـــي الـــمـــوازنـــات مــجــددا 
أو  الــتــوازن  من  ــوام  أع بعد 

الفوائض. 

مواجهة التبعات
ـــذه  ـــل ه ـــاب ـــق وفــــــي م
أشــارت  السلبية،  التأثيرات 
السياسات  في  المستشارة 
مجلس  دول  أن  الــمــالــيــة 
تتمكن  الخليجي  التعاون 
تبعات  مواجهة  من  اليوم 
بفضل  النفط  أسعار  تراجع 
ــات الــنــقــديــة  ــي ــاط ــي ــت االح
كونتها  ــي  ــت ال ا�جــنــبــيــة 
ا�سعار.  ارتــفــاع  فترة  في 
هي  االحتياطيات  وهـــذه 
مجلس  دول  تمكن  التي 
الــخــلــيــجــي من  ــاون  ــع ــت ال
عمالتها  ربط  على  الحفاظ 
(باستثناء  ا�ميركي  بالدوالر 
الدينار  تربط  التي ال  الكويت 
على  ــددت  ش ولكنها  ــه).  ب
التعاون  مجلس  دول  أن 
الخليجي التي تربط عملتها 
عليها  ا�ميركية  بالعملة 
نقدية  سياسات  تضع  أن 
استقاللية  على  تحافظ 
السياسة  ــن  ع ومــســافــة 
ــة وال  ــي ــرك ــي الــنــقــديــة ا�م
خطواتها  كل  في  تتبعها 
الــنــقــديــة  ــة  ــاس ــي ــس ال �ن 
ا�مـــيـــركـــيـــة مــعــاكــســة 
تنويع  سياسة  لتوجهات 
دول  ترغب  الذي  االقتصاد 

الخليج تحقيقه.
كما نصحت الخبيرة دول 
بوضع  ــاون  ــع ــت ال مجلس 
سياسات مالية تضع سقفا 
لــÅنــفــاق الــحــكــومــي في 
النفط  أسعار  ارتفاع  فترات 
خفض  إلى  تضطر  ال  حتى 
تراجع  فترات  في  له  حــاد 
ا�سعار أو إحداث عجز كبير 

في الموازنات.
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مؤتمر اتحاد المصارف للعام 2016 في بيروت 
التكامل العربي ضرورة للتنمية ولمواجهة خسائر انخفاض أسعار النفط 

عـــقـــد مـــؤتـــمـــر اتـــحـــاد 
مؤتمره  العربية  المصارف 
في   2016 للعام  السنوي 
 31 و   30 يـــومـــي  ـــروت  ـــي ب
رئيس  بــرعــايــة  مـــارس  اذار 
تمام  اللبنانية  الحكومة 
لبنان  ــن  م وحــضــر  ـــالم،  س
وزيرا االقتصاد والتجارة االن 
حسين  والصناعة  حكيم 
ــم  ــاك الـــحـــاج حــســن، وح
مصرف لبنان رياض سالمة. 

وشارك ايضا في فعاليات 
تحت  عقد  ــذي  ال المؤتمر 
المصرفي  «التكامل  عنوان 
مع  تزامن  والــذي  العربي»، 
التحاد  الجمعية  اجتماع 
بدورته  العربية  المصارف 
ال43 وزراء وحكام مصارف 
 350 وزهــاء  عربية،  مركزية 
مصرفية  قيادية  شخصية 
�هم  وممثلون  عليا  عربية 
اÁقليمية  ــات  ــس ــؤس ــم ال
ــرب  ـــراء ع ـــف ــة وس ــي ــرب ــع ال
الهيئات  ورؤســـاء  وأجــانــب 

االقتصادية في لبنان. 
ـــدم الــمــشــاركــيــن  ـــق وت
ــس اتـــحـــاد الــمــصــارف  ــي رئ
ــات،  ــرك ب محمد  الــعــربــيــة 
إدارةاالتحاد  مجلس  رئيس 
العرب  للمصرفيين  الدولي 
مــصــارف  جمعية  ــس  ــي رئ
لبنان الدكتور جوزف طربيه 
ــحــاد  ـــن الـــعـــام الت ـــي وا�م
وســام  العربية  المصارف 

حسن فتوح.
الرئيس  كلمة  ــى  ــق وال
البيئة  وزيـــر  ممثله  ــالم  س
مــحــمــد الــمــشــنــوق الــذي 
العام  ا�مين  زيارة  الى  اشار 
ورئيس  المتحدة  لــÉمــم 
البنك  ورئيس  الدولي  البنك 
الــى  للتنمية  االســـالمـــي 

خاللها  وقعت  والتي  لبنان 
مليون   350 بقيمة  عقود 
االسالمي  البنك  مع  دوالر 
تحية  نوجه  الــذي  للتنمية، 
الدكتور  رئيسه  الى  خاصة 
أحمد محمد علي لوقوفه 
لبنان.  جــانــب  ــى  إل ــدائــم  ال
البنك  رئيس  أعلن  كذلك 
كيم  يونغ  جيم  الــدولــي 
فورية  مساعدات  تقديم 
دوالر  مليون  مئة  بقيمة 
التربية،  قطاع  إلــى  تذهب 
تقديم  الى  بالسعي  ووعد 
ـــل  ـــــروض طــويــلــة ا�ج ق
الى  تصل  فوائد  دون  ومن 
مليارات  خمسة  او  اربــعــة 
لمشاريع  تخصص  دوالر 
ــلــديــات.  ــب ــر ال ــيــة عــب ــمــائ ان
ــن الــعــام  ــي كــمــا وعـــد ا�م
كي  ــان  ب المتحدة  لÉمم 
التعهدات  بمتابعة  مــون 
ــان، الــتــي  ــن ــب ــمــســاعــدة ل ب
لندن  مؤتمر  فــي  أطلقت 

الخطة  من  إنطالقا  ا�خير، 
التي تقدمت بها الحكومة 

اللبنانية.

سالمة 
كلمة  ــة  ــالم س وألـــقـــى 
في  ــوم  ــي ال «نلتقي  ـــال:  ق
ــارف  ــص ــم ـــواجـــه ال زمــــن ت
في  المالية  والمؤسسات 
منها  تــحــديــات  منطقتنا 
الوضع  عــن  ناجم  هــو  مــا 
الــســيــاســي وا�مـــنـــي في 
ما  ومنها  العربية  الـــدول 
هو ناجم عن التغيرات في 
المصرفي  العمل  تقنيات 
 نتيجة المعايير المستحدثة.

طور مصرف لبنان، من خالل 
التعاميم،  ــن  م سلسلة 
للقطاع  ــة  اÁداري الهيكلية 
ــنــان. ــب ـــي ل ــي ف ــرف ــص ــم ال

ــارف  ــص ــم وقــــد طـــالـــب ال
مراكزها  ــدى  ل يــكــون  ــأن  ب
دائــرة  وفروعها  الرئيسية 

شرعية  من  تتأكد  امتثال 
إليها. ــة  ــل ــداخ ال  ا�مـــــوال 

لبنان  مصرف  واســتــحــدث 
لديه  امــتــثــال  دائـــرة  أيــضــا 
شرعية  من  التأكد  بهدف 
من  تــمــر  الــتــي  العمليات 

خالله بالعمالت كافة».

لبنان النموذج 
غير  المقاربة  «إن  وتــابــع: 
كمصرف  لعملنا  التقليدية 
مــركــزي، اصــبــحــت الــيــوم 
من  وبــآخــر  بشكل  تعتمد 
الكبيرة  المركزية  المصارف 
في العالم بحثا عن تحفيز 
االقتصادي. والنشاط   النمو 

سليمة  اللبنانية  المصارف 
مالءة  نسب  حققت  وقــد 
في   12 الــــ  نسبة  فــاقــت 
معايير  حددتها  التي  المئة 
بلغت  ــث  ــي ــح ب  «3 «بــــــازل 
.2015 حــزيــران  فــي   14,42 
مصرف  سياسة  وستبقى 
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لــبــنــان قــائــمــة عــلــى منع 
مهما  مصرف  أي  إفــالس 
ــه، وقـــانـــون  ــم ــج ــــان ح ك
يسمح  الــمــصــارف  ــاج  ــدم ان
 لمصرف لبنان بتحقيق ذلك.

تنظيم  فــي  وســنــســتــمــر 
المصارف  انتشار  ومراقبة 
ــة إلــى  ــاف خــــارج لــبــنــان إض

توظيفاتها في الخارج».

تجنب االرتدادات
واردف: «سمـــــــــحــــــــت 
ــة بــتــفــادي  ــارب ــق ــم ـــذه ال ه
لÉزمات  السلبية  االرتدادات 
فيها  دول  عاشتها  الــتــي 
وسمحت  لبنانية،  مصارف 
ــات  أزم انتقال  بمنع  أيضا 
ا�ســــــــــواق الـــخـــارجـــيـــة 
ـــســـوق الــمــحــلــيــة.  إلــــى ال

مستقرة،  اللبنانية  الليرة 
لبنان  مــصــرف  وإمــكــانــات 
العمالت  في  والموجودات 
بتأكيد  لنا  تسمح  ا�جنبية 
سعر  استقرار  استمرار  على 
في  اللبنانية  الليرة  صــرف 
ا�ميركي. الـــدوالر   مقابل 

الــعــمــلــة هو  ــرار  ــق ــت ــاس ف
ــدرة  ــق ــرار ال ــق ــت ركــيــزة اس
اللبنانيين  ــدى  ل الشرائية 
ـــقـــة بـــاالقـــتـــصـــاد  ـــث ـــال وب
ــه  ــاع ــط ــق الـــلـــبـــنـــانـــي وب
ــنــقــدي، وبــاســتــقــرار في  ال
لبنان. ــي  ف الــفــوائــد   بنية 

لبنان  تــصــنــيــف  أن  ومـــع 
الفوائد  بنية  فإن  منخفض، 
ـــــى من  ــى أدن ــق ــب لـــديـــه ت
دول  فــي  المعتمدة  تلك 
وفي  المنطقة  فــي  ــدة  ع
رغم  على  الناشئة  ا�سواق 
تمتع هذه ا�خيرة بتصنيف 

أفضل منه».

بركات
ــــركــــات فــي  ـــر ب ـــب ـــت واع
«تـــحـــقـــق  ان  كـــلـــمـــتـــه 
يتيح  اÁقتصادى  التكامل 

ــي إمــكــان  ــرب ــع لــلــوطــن ال
كبيرة  مــشــروعــات  تنفيذ 
الكلفة  عالية  وإستراتيجية 
أي  على  السهل  من  ليس 
منفردا.  بها  يقوم  أن  بلد 
كما يمكن أن يعيد الهيكلة 
اÁنتاجية والتخصص ا�مثل 
في الوطن العربي، ويحقق 
ــتــاج،  اÁن تكلفة  فــي  وفـــرا 
القيمة  في  مهمة  ــادة  وزي
ظاهرة  وتضييق  المضافة 
حجم  وتقليص  المديونية 
عليها»،  المترتبة  الفوائد 
مضيفا ان «نتيجة ذلك، يجد 
أنه  العربية  المصارف  إتحاد 
من الضروري في ضوء هذه 
أن  وغيرها  البارزة  المنافع 
التكامل  مسيرة  تتعّمق 
المرحلة  هذة  في  العربي 

الصعبة».
أهــم  ـــد  أح «إن  ـــع:  ـــاب وت
يجب  ــي  ــت ال ــزات  ــك ــرت ــم ال
التكامل  لتحقيق  بها  البدء 
اÁقتصادي هو العمل على 
المصرفي  النظام  تكامل 
المدخل  بإعتباره  العربي، 
التكامل  ا�ساسي لتحقيق 
بمفهومه  اÁقـــتـــصـــادي 

ــا أن  ــوص ــص ــل، وخ ــام ــش ال
العربي  المصرفي  القطاع 
ـــم كل  مــســتــمــر عــلــى رغ
المؤاتية  غــيــر  ــورات  ــط ــت ال

بتحقيق النتائج الجيدة».
«القطاع  أن  ــى  ال ـــار  واش
يشهد  العربي  المصرفي 
متوقفا  مــتــزايــدا»،  ــمــوا  ن
المواجهة  «التحديات  عند 
ا�ثر  وان  وخصوصا  اليوم، 
السلبي للتقلبات السياسية 
على  انعكس  المتسارعة 
معظم قطاعات اÁقتصاد 

في الدول العربية».

طربيه 
طربيه  الــدكــتــور  وألــقــى 
”يــأتــي  فــيــهــا:  قـــال  كلمة 
المصرفي  المؤتمر  انعقاد 
العربي للعام 2016 انطالقا 
المصارف  اتحاد  حرص  من 
الدائم  سعيه  في  العربية 
االســتــقــرارالــمــالــي  لتعزيز 
ــادي  ــص ــت ــل االق ــام ــك ــت وال
التحديات  ظل  في  العربي 
الـــســـيـــاســـيـــة واالمـــنـــيـــة 
النفط  أســعــار  وانــخــفــاض 
وما  تاريخية  مستويات  الى 

دول  في  خسائر  من  تجره 
ــدرت  ق النفطية  الخليج 
دوالر،  مليار   360 من  بأكثر 
السلبية  بالتأثيرات  ناهيك 
ــادي  ــص ــت ــواالق ــم ــن ــى ال ــل ع
ككل.   للمنطقةالعربية 
على  االهتمامات  وتتركز 
الــتــكــامــل االقـــتـــصـــادي 
ــرك  ــح ـــي، وهــــو م ـــرب ـــع ال
وان  للتنمية.  استراتيجي 
تدريجية،  عملية  التكامل 
الــى  تــحــتــاج  أنــهــا  بمعنى 
ال  وهي  تنضج،  حتى  الزمن 
الواعي  العمل  عبر  اال  تتم 
الــــذي يــخــضــع لــقــوانــيــن 
وعلى  الموضوعية،  العلم 
باÁصالحات  القيام  رأسها 

ومحاربة الفساد».

العويط
العـــــــام  المديــــر  ورأى 
العربي“  الفكر  لـ«مؤسسة 
”صيغة  ان  العويط  هنري 
مفهوم  عن  تعبر  التكامل 
الـــتـــشـــارك والـــتـــفـــاعـــل، 
وتتأسس على مبدأي الندية 
استقالل  وتحترم  والترابح، 
ــص  ــائ ــص كــــل طـــــرف وخ



 Issue 95 | March - April - 2016  | 24

معتبرا  المميزة»،  شخصيته 
هــــو  «الــتــكــامــــــــــــــل  ان 

ثقافــــة». 
واضاف: «نحن، في عالمنا 
العربي، وفي هذه الظروف 
ما  أحــوج  بالذات،  العصيبة 
وإلى  اكتسابها،  إلى  نكون 
ترجمتها في شتى الحقول 
ا�صــعــدة  مختلف  وعــلــى 

والمستويات».
ــد دراســــة  ــن ـــف ع ـــوق وت
المؤسسة  لرئيس  مفصلة 
كقضية  ــل،  ــام ــك ــت ال عـــن 
اهميتها  شارحا  مركزية، 
«ان  انها  وموضحا  ودورهــا، 
رؤيتهم تنبع من إيمانهم، 

بجدوى التكامل». 

حكيم 
حكيم  الــوزيــر  وافــتــتــح 
ــب  ــاح ــص ــم ـــرض ال ـــع ـــم ال
بعدها  وأعطى  للمؤتمر، 
للتكامل  شــامــلــة  ــرة  ــظ ن
الــمــصــرفــي واالقــتــصــادي 
الــعــربــي، مـــبـــرزا «أهــمــيــة 
ــي  ــرف ــص ــم الـــتـــكـــامـــل ال
ــي  ــرب ــع واالقــــتــــصــــادي ال
والتنمية  االستقرار  لتحقيق 
يشارك  والــذي  االقتصادية 
فــيــه خـــبـــراء ومــخــتــصــون 
دول  كل  من  ومسؤولون 
المنطقة التي تعيش اليوم 
االستقرار  عــدم  من  حالة 

السياسي واالمني».
التكامل  «إن  واضـــــاف: 
المرجو ليس مجرد  العربي 
تــكــامــل مــصــرفــي وإنــمــا 
يقوم  اقــتــصــادي  تكامل 
اقتصادية  ــة  ــراك ش عــلــى 
ســيــادة  تضمن  حقيقية 
وتحافظ  عربية  ــة  دول كل 
في  يــســهــم  بــمــا  عليها 
ـــوحـــدة الــعــربــيــة  قــــدرة ال
التحديات  مواجهة  على 
والسياسية  االقــتــصــاديــة 

واالجتماعية وغيرها. 

الحاج حسن
الحاج  الوزير  اعتبر  بــدوره، 
واالمن  «السياسة  ان  حسن 
ــاد،  ــص ــت يـــؤثـــران عــلــى االق
الظروف  تهدأ  ان  آمــل  لــذا 
ــذا الــتــكــامــل  ــه لــلــتــفــرغ ل
كأحد  العربي  المصرفي 
مــــقــــومــــات الـــتـــكـــامـــل 
ــه»،  ــدت ــم االقـــتـــصـــادي وأع
معتبرا ان «التكامل يجب ان 

يستمر مهما حصل».
«نـــتـــحـــدث عن  اضــــــاف: 

وكــأن  مــبــاشــرة،  التكامل 
وكأنه  االولــى،  للمرة  يطرح 
ــا قــديــمــا  ــوع ــوض ــس م ــي ل
هذه  مــرة.  كل  في  يتجدد 
بل  مسؤوليتكم  ليست 
السبب يعود لعدم حصول 
ــوات  ــن ــل س ــب ــل ق ــام ــك ــت ال

طويلة».
ــارف  ــص ــم «ال ان  ــر  ــب ــت واع
التكامل  ان  تعرف  وحدها 
مجتمعاتنا  ــي  ف ضــــرورة 
ــل  ـــال: «ه ـــائ الـــعـــربـــيـــة»، س

مصلحة  او  شعار  التكامل 
ــــدول  حــقــيــقــيــة لــكــل ال
ـــوب واالنــظــمــة  ـــع ـــش وال
�ن  وأســـف  المصرفية؟». 
في  يطرح  الموضوع  «هــذا 
كل مرة من دون اي تقدم»، 
«الــتــكــامــل  ان  ـــى  ال ــا  ــت الف
االجراءات  يتطلب عددا من 
الـــدول  تــنــفــذهــا  ال  ــي  ــت ال
كالغاء  جميعها  العربية 
الجمـركيـــــــــة  الرســـــوم 

وغيرها».

ت
مرا

ؤت
م
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اتحاد المصارف العربية :
الشيخ عبد ا¹ بن سعود آل ثاني  محافظ العام 2016 

Áتحاد  العام  ا�مين  أعلن 
وســام  العربية  الــمــصــارف 
إدارة  مــجــلــس  «ان  ــوح  ــت ف
اÁتـــحـــاد اخـــتـــار بــاÁجــمــاع 
قطر  مـــصـــرف  مــحــافــظ 
عبد  الــشــيــخ   - ــزي  ــرك ــم ال
ثــانــي  آل  ــود  ــع س بـــن   Òا
ــزة ”مــحــافــظ الــعــام  لــجــائ
 «Governor of the Year-
خـــالل إجتماعــــه العادي الـ 
بيروت،  في  عقد  الذي   (100)
الجمعية  عليه  وصــدقــت 
خالل  باÁجماع  العمومية 
ـــادي في  ـــع ال إجــتــمــاعــهــا 
تقديرا  وذلــك  الـ43،  دورتها 
ــه في  ــازات ــج لــعــطــاءاتــه وإن
الــســيــاســة  وإدارة  رســــم 
الرقابية  والسياسة  النقدية 
ولجهوده  قطر،  دولــة  في 
تحصين  ــي  ف الــمــتــواصــلــة 
القطري،  المصرفي  القطاع 
القطرية  المصارف  بما يضع 
في مصاف أفضل المصارف 
والسباقة  والدولية،  العربية 
الرقابة  معايير  تطبيق  في 
ـــــــه  الـــمـــصـــرفـــيـــة، وÁدارت
قيادية  لمناصب  الحكيمة 
فــي هــيــئــات ومــؤســســات 
ـــت فــي  ـــم ـــاه ـــة س ـــي ـــال م
اÁقتصادية  التنمية  تعزيز 
واÁجتماعية في دولة قطر.

ــاد  ــح ات أن  ــــى  إل اشــــــارة 
منح  ــيــة  ــعــرب ال الــمــصــارف 
ــة  ــام ــه ـــزة ال ـــائ ـــج ــــذه ال ه
الماضية  الــســنــوات  خـــالل 
محافظي  ــن  م عـــدد  إلـــى 
العربية  المركزية  البنوك 
. بــارزة  مالية  قــيــادات  ــى   وإل
وتــعــتــبــر جــائــزة «مــحــافــظ 
ــزة  ــائ ج أرقـــــى   - ـــام»  ـــع ال
المصارف  إتــحــاد  يقدمها 

ــي  ــظ ــاف ــح ــم ـــة ل ـــي ـــرب ـــع ال
وقيادات  المركزية  البنوك 
الدولية،  المالية  المؤسسات 
والتي تتطلب إجماع مجلس 
 20 من  المؤلف  اÁتحاد  إدارة 
عليها  وتصدق  عربية،  دولة 
 320 العمومـــية  الجمعيـــة 

مصرفا.
يتم  أن  الــمــتــوقــع،  ــن  وم
الجائزة خالل  بمنح  اÁحتفال 
المؤتمر  إفــتــتــاح  فعاليات 
لعام  الــعــربــي  المصرفي 
تشرين   11 و   10 يومي   2016

الثاني المقبل. 
انتخب  ثــانــيــة  جــهــة  ــن  م
مجلس إدارة اتحاد المصارف 
المصارف  ممثل  العربية، 
الكويتية، رئيس بنك الكويت 
محمد  ــخ  ــي ــش ال الـــدولـــي 
لالتحاد  رئيسا  الصباح  الجراح 
خلفا  ــوات  ــن س ثــالث  لــمــدة 
بركات  الدين  كمال  لمحمد 
المصرية. المصارف   ممثل 

وتم انتخاب مساعد محمد 

ممثل  الكريم  عبد  أحمد 
رئيس  السودانية،  المصارف 
السوداني،  المصارف  اتحاد 
ــر الـــعـــام لــمــصــرف  ــدي ــم ال
نائبا  الــصــنــاعــيــة  الــتــنــمــيــة 
ورئيس  المجلس،  لرئيس 
اللبناني  اÁعتماد  مجموعة 
اللبنانية  الــمــصــارف  ممثل 
للجنة  رئيسا  طربيه،  جوزف 
الــتــنــفــيــذيــة فــي االتــحــاد، 
يوسف  بن  محمد  ومحمد 
الليبي  للمصرف  العام  الدير 
المصارف  ممثل  الخارجي، 
لرئيس  نــائــبــا  الــمــشــتــركــة، 

اللجنة التنفيذية.
ــتــخــب أعــضــاء  ــك ان ــذل ك
ولجنة  التنفيذية  اللجنة 
االتحاد  وممثلي  التدقيق 
في أمناء االكاديمية العربية 
والمصرفية  المالية  للعلوم 
ــــاد فــي  ــــح ــي االت ــل ــث ــم وم
مجلس إدارة االتحاد الدولي 

للمصرفيين العرب.
ـــحـــاد  ووفــــــق بـــيـــان الت

ـــاء انــتــخــاب  الـــمـــصـــارف، ج
الشيخ الصباح بإجماع أعضاء 
مجلس إدارة االتحاد، وبدعم 
المصارف  ممثل  من  مباشر 
مجلس  ـــي  ف ــة  ــي ــان ــن ــب ــل ال
الذي  طربيه  ــوزف  ج اÁدارة 
إيجابية  رسائل  توجيه  أراد 
مجلس  دول  اتــجــاه  فــي 
مفادها  الخليجي،  التعاون 
وستبقى  كانت  بــيــروت  أن 
عاصمة العرب وداعمة لكل 
وقضاياها  العربية  الـــدول 
الغيوم  ان  وتاليا  المشتركة، 
فضاء  في  العابرة  الرمادية 
ما  المشتركة  الــعــالقــات 
بــيــن لــبــنــان وهـــذه الـــدول، 
هي  منها  الخليجية  السيما 
أكثر. ليس  صيف   سحابة 

وذكر البيان أن  أحد اÁنجازات 
الكويت  لبنك  تحققت  التي 
الدولي بقيادة الشيخ محمد 
ا�لقاب  هي:  الصباح  الجراح 
واÁقليمية  العربية  والجوائز 
أكثر  من  عليها  حصل  التي 
ورقــابــيــة،  مالية  جهة  مــن 
عالمية  تصنيف  هيئة  ومن 
ــت  ــوي ــك ــــــة ال ــــــل دول داخ
ــى  ـــة ال ـــاف ـــا، إض ـــه ـــارج وخ
التكريمية  وا�لقاب  الجوائز 
منحت  الــتــي  المستحقة 
لقاء  شخصيا  الصباح  للشيخ 
المصرفي  للعمل  قدمه  ما 
التقليدي واÁسالمي  بنوعيه 
لبنك  حققه  وما  جانب،  من 
من  تحديدا  الدولي  الكويت 
قادته  ــازات  ــج وإن نجاحات 
والتكريم  التتويج  لمنصات 
فــي كــثــيــر مــن الــمــواضــع 
جهود  بتضافر  والمحطات 
وطاقمه  التنفيذي  جهازه 

العامل من جانب آخر. 
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600 مشـــارك فـــي ملتقى ُعمـان االقتصـــادي
وحضـــور صينــــي ويابانـــي مميـــز

عمان  «ملتقى  انــعــقــد 
فندق  ــي  ف االقــتــصــادي» 
بر  مــنــتــجــع   - شــانــغــريــال 
العاصمة  فــي  ــة،  ــص ــج ال
وزير  رعاية  تحت  ُمسقط 
ونائب  والصناعة  التجارة 
ا�عــلــى  المجلس  ــيــس  رئ
سلطنة  ــي  ف للتخطيط 
مسعود  بن  علي  د.  ُعمان 
ــدي. وشـــــارك في  ــي ــن ــس ال
الملتقى الذي تنظمه وزارة 
بالتعاون  والصناعة  التجارة 
االقتصاد  مجموعة  مــع 
وا�عــــمــــال فـــي دورتــــه 
الــوزراء  من  عدد  الخامسة 
الُعمانيين وا�جانب أبرزهم 
وزيــــر الــنــقــل واÁتـــصـــاالت 
مــحــمــد  ــــن  ب أحـــمـــد  د. 
العام  ا�مين  الفطيسي، 
للمجلس ا�على للتخطيط 
سالم  بن  سلطان  معالي 
مجلس  رئــيــس  الحبسي، 
اÁقتصادية  المنطقة  إدارة 
معالي  بالدقم  الخاصة 

الجابري،  سعيد  بن  يحيى 
والصناعة  ــتــجــارة  ال ـــر  وزي
محمد  اÁيراني  والمناجم 
وزير  نائب  زاده،  نعمت  رضا 
كه  تشيان  الصيني  التجارة 
مينغ، ونائبة الوزير للشؤون 
ميكي  اليابانية  الخارجية 
أكثر  ــى  إل إضــافــة  ــادا،  ــام ي

600 مشارك من رؤساء  من 
والمستثمرين  الشركات 
العمانيين  ا�عمال  ورجــال 
وا�جـــانـــب. ومن  ــرب  ــع وال
أكثر   Îأيــضــ الــحــضــور  بــيــن 
ورئيـــــس  ممثل   100 من 
لــصــنــاديـــــــــــــــــق إســتــثــمــار 
عالمية  وتقاعدية  سيادية 

 (CROSAPF) نــادي  فــــي 
انعقــــاد  تزامــــن  ــذي  ال
سلطنــــة  في  اجتماعاته 
عــمــان مـــــــــــــــــع انــعــقــاد 
رسمية  ووفــود  الملتقى، 
والصين  ــــران  إي ــة  ــاري ــج وت
مــــن  وغــيــرهــا  ــان  ــاب ــي وال

الــــدول ا×سيويــــة. 
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الليرة مستقرة رغم تأثيرات التراجع العربي والدولي
حاكم مصرف لبنان رياض سالمة

ــــد حـــاكـــم مــصــرف  أك
لبنان رياض سالمة أن الليرة 
ومستقرة  ثابتة  اللبنانية 
السلبية  التداعيات  ــم  رغ
ـــادي  ـــص ـــت لــلــنــشــاط االق
المنطقــة  مستوى  على 
الــى  ـــار  اش واذ  ــل،  ــام ــع وال
صعبا  سيكون   2016 العام 
أوضح  اللبناني  لالقتصاد 
اللبناني  المركزي  البنك  ان 
لتمرير  تدابير  سلسلة  اتخذ 
تحفيز  عنوانها  المرحلة 

الطلب الداخلي.
خالل  جــاء  سالمة  كــالم 
منتدى  فـــي  ــه  ــت ــارك ــش م
المال وا�عمال  تحت عنوان 
«كلنا في خدمة اÁقتصاد»، 
العاصمة  في  عقد  ــذي  ال
اللبنانية بيروت برعاية رئيس 
في  سالم  تمام  الحكوم 

22 أذار مارس 2016.

«شهدنا   : سالمه  ــال  وق
من  ا�ول  الــفــصــل  خـــالل 
2016 متغيرات مالية  العام 
صعيد  على  واقــتــصــاديــة 
أتت  والــعــالــم،  المنطقة 
أهمها  سلبية،  معظمها 
االقتصادي  النشاط  تراجع 
متوقع  غــيــر  ـــان  ك الــــذي 
المتحدة  ـــات  ـــوالي ال فــي 
عدم  إلــى  أدى  ما  ـــا،  واوروب
الواليات  في  الفائدة  رفع 
تخفيضها  وإلــى  المتحدة 
تراجع  كذلك  ـــا.  أوروب في 
ــر الــنــفــط  ــع ـــي س حــــاد ف
خفف  مما  ا�ولية  والمواد 
ــدول  ال فــي  السيولة  مــن 
ودخول  وأفريقيا،  العربية 
الدول  من  جدد  مقترضين 
الــنــفــطــيــة وارتـــفـــاع في 
العربية،  الدول  في  الفوائد 

إليه  أشير  ما  إلى  باÁضافة 
على  السلبي  وتأثيره  أعاله 
ظروفا  بلــدنا  يعيش  لبنان، 
ووضعا  صعبــــة  سياسيـة 
أمنيا حذرا، ما ينعكس على 

االستهالك واالستثمار».
مصرف  ــع  ــوق «ت أضـــاف: 

 2016 العام  يكون  أن  لبنان 
االقتصاد  على  صعبا  عاما 
يستـــــــمر  وأن  اللبنانـــــــي 
بنمو  االقــتــصــادي  الــوضــع 
اتخذ  لــذا  الــصــفــر،  يــقــارب 
تساعد  مــبــادرة  المصرف 
وعلى  المرحلة  تمرير  على 

الداخلــــي،  الطلــب  تحفيز 
تنظم  تعاميم  فأصدرنا 
التسليف  بشكـــل وقائـــي 
ــي، ونــحـــــــــــن  ـــ الــشــخــصـــ
مستقر  وضع  في  اليـــوم 

في هذا القطاع».
«خــدمــة  أن  إلـــى  ولــفــت 
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اللبنانية  العائلة  لدى  الدين 
من  المئة  فـــي   44 تساوي 
موزعــــة  وهــي  مدخولها 
المئة  في   29 أســاس  على 
لخدمة الدين السكني، و14 
أخــرى.  ــراض  �غ المئة  في 
Áعادة  تعميما  أصدرنا  كما 
الممنوحة  القروض  جدولة 
وذلك  الخاص  القطاع  إلى 
المصرف  مسؤولية  على 
النشاط  فتحسن  المقرض، 
شهري  خــالل  االقــتــصــادي 
ــون  ــان ــثــانــي وك تــشــريــن ال
أصــدرنا  كمـــا   .2015 ا�ول 
رزمة تحفيزات تفوق المليار 
على  الطلب  لتلبية  دوالر 
وقروض  السكنية  القروض 
ــات الــصــغــيــرة  ــس ــؤس ــم ال
بدعم  واستمرينا  والبيئــــة، 
اقتصــــاد المعرفــــة، حيث 
المصارف  توظيفات  بلغت 
في هذا القطاع 243 مليون 
المجلس  قرر  كذلك  دوالر. 
المركزي منح قروض لÅنتاج 
ــع  الــفــنــي الــلــبــنــانــي، ووض
سقفا آنيا بـ100 مليون دوالر 

منحها  للمصارف  يمكن 
و×جال  منخفضة  بفوائد 

طويلة".
لبنان  «تــعــرض  أضــــاف: 
المنحة  تعليق  أثـــر  عــلــى 
السعودية له ولجيشه إلى 
باستقراره  تشكيك  موجة 
النقدي. وكما أكدنا حينها، 
ثابتـــة،  اللبنانيــة  فالليــــرة 
ومــوجــوداتــنــا أكــانــت في 
أو  المصرفــي  الــقــطــاع 
تؤكد  لبنان  مــصــرف  فــي 
الليرة  ــقــاء  Áب إمكانياتنا 
ــــدوالر  ــاه ال ــج مــســتــقــرة ت
ــوق  ــس ــال ا�مــــيــــركــــي، ف
ــة بــذلــك  ــق ــث لـــه كــامــل ال

وا�سواق مستقرة».
لبنان  حقـــق  «لقد  وتابع: 
حينـــما  ملحـــوظا  تقدمـا 
قائمة  على  إدراجه  تفادى 
ــر الــمــتــعــاونــة  ــي ـــــدول غ ال
ا�مــوال  تبييض  بمكافحة 
وتمويل اÁرهاب. وذلك جد 
حركة  على  لÅبقاء  مهم 
وإلى  من  طبيعية  تحاويل 

لبنان».

«التراجع  أن  إلــى  واشيرا 
ميزان  فــي  نشهده  ــذي  ال
ـــذي فاق  وال الــمــدفــوعــات 
العام  في  دوالر  مليار   3 الـ 
سلبيا  رقما  وسجل   2015

360 مليون دوالر �ول  قدره 
 ،2016 العام  من  شهرين 
الــودائــع،  فــي  نمو  يقابله 
ـــع يــعــود  ـــراج ـــت ـــــذا ال وه
الدولة  ــداد  س إلــى  أساسا 
بالدوالر  لمستحـــــقاتـــــها 
غير  تــوظــيــفــات  ـــفـــاع  وارت

المقيمين».
وقال سالمه: «من المبكر 
الودائع  حركـــة  نتوقع  أن 
للعام 2016، إنما اÁمكانيات 
للقطاعيـــــــن  التمويليـــــة 
متوفرة.  والــعــام  الــخــاص 
وقــــد أبــقــت مــؤســســات 
للبنان  تقويمها  التصنيف 
تعديل  فــأي  ــه.  حــال على 
التقويم  ــذا  ــه ل إيــجــابــي 
تفعيل  ـــادة  ـــإع ب ــط  ــب ــرت ي
مؤسساتنا الدستورية وإلى 
الماليـــــة  فــــي  إصالحات 

العامة».

ـــع: «لــقــد أصــدرنــا  ـــاب وت
ــر عــلــى  ــظ ــح ــا ي ــم ــي ــم ــع ت
سنتين  ــد  ــع ب الــمــصــارف 
ــه بــالــتــعــامــل  ــخ ــاري مـــن ت
أسهم  لها  شــركــات  مــع 
من  لمزيد  وذلــك  لحامله، 
مع  وللتماشي  الشفافية 
عالميا.  مــطــلــوب  ــو  ه ــا  م
ــدوق  ــن ــص وطــلــبــنــا مـــن ال
ـــي ومـــن الــهــيــئــات  ـــدول ال
أن  والــرقــابــيــة  التنظيمية 
للقطاع  بتقويم  تــقــوم 
الذي  اللبناني،  المصرفي 
ــنــشــره فــور  ســنــقـــــــــــوم ب

إنجازه».
ا�سواق  صعيد  على  أما 
ــة، فـــقـــال: «نــحــن  ــي ــال ــم ال
منصة  بإطالق  مستمرون 
تأمينا  للتداول  إلكترونية 
للقطاع  ــر  ــب أك لــســيــولــة 
الخاص، وذلك برزمة واحدة 
ــص بــورصــة  ــي ــص ــخ مـــع ت
الحكومة  قرار  بعد  بيروت 
حسن  علي  المالية  ــر  ووزي
التحضيرات  بمباشرة  خليل 

لخصخصتها».
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لبنان السابع عربيÁ في عالم االتصاالت
 LTE 4G plus توقيع عقود بين ألفا وإريكسون ونوكيا لتنفيذ شبكة

ـــــي فـــنـــدق  أقــــيــــم ف
حفل  بيروت،   - فورسيزن 
شبكة  تنفيذ  عقود  توقيع 
شركة  بين   «LTE 4G plus»
وشركتي  جهة،  من  «ألفا» 
من  و«نوكيا»  «إريــكــســون» 
برعاية  وذلــك  ثانية،  جهة 
اللبناني  اÁتــصــاالت  ـــر  وزي
القى  الــذي  ــرب  ح بطرس 
كما  بــالــمــنــاســبــة،  كلمة 
ألفا  شركة  رئيس  تحدث 
ــام مـــروان  ــع ــا ال ــره ــدي وم
ــة  ــرك ـــر ش ـــدي حــــايــــك، م
ــرق  ــش إريـــكـــســـون فـــي ال
ــــط رافــيــا ابــراهــيــم  ا�وس
في  نوكيا  شركة  ومــديــر 

الشرق ا�وسط برنار نجم.
بطرس  ــاالت  ــص االت وزيـــر 
«الــلــقــاء هو  أن  ــد  أك ــرب  ح
في  عملية  ــوة  ــط خ أول 
عنه  أعلن  أن  سبق  مشروع 
في أول تموز يوليو الماضي 
2015 وهو إدخال لبنان في 

للجيل  الــحــديــث  الــعــالــم 
الخليوي»،  للهاتف  الــرابــع 
«هــــذا  أن  إلـــــى  مـــشـــيـــرا 
أطلقناه  عندما  المشروع 
مدى  عن  الجميع  تساءل 

جديته».
التحـــــدي  «قبلنا  وقــال: 
ورغم الصعوبات السياسية 
ورغم العقبات التي تواجه 
كدولة  إننا  الدولة،  إستقرار 
ــاس  ــن ــرم ال ــت ــح ـــون ت ـــان ق
واجباتنا  من  وحقوقهم، 
الخدمات  أفضل  تقديم 
الحياتية  الظروف  وأفضل 
الجو  هــذا  فرغم  للناس، 
البلد،  يعيشه  الذي  السيء 
قررنا  إتصاالت  كوزارة  نحن 
وصممنا  نستسلم  ال  أن 
بلبنان  نمضي  وأن  ننجز  أن 
لبنان  ليعود  ـــام  ا�م ــى  إل
كان  وكما  به،  نحلم  كما 
في  االول   1994 العام  في 

المنطقة كلها».

تسلمت  «عندما  ــاف:  أض
ـــان لــبــنــان في  الــــــوزارة ك
الدول  بين  ا�خيرة  المراتب 
فــي عــالــم اÁتـــصـــاالت، إال 
بنتيجة   Ò والــحــمــد  أنـــه 
بذلناها  الــتــي  المساعي 
الــذي  الكبير  والــفــريــق  ــا  أن
عاونني في وزارة االتصاالت 
وفـــي الــمــؤســســات وفــي 
تتعاون  الــتــي  الــشــركــات 
نتقدم  أن  إستطعنا  معنا، 
ـــة كــبــيــرة  ـــدي ـــوة ج ـــط خ
لبنــــان  مــوقــع  وحــســنــا 
فـــي  ــع  ــاب ــس ال ــح  ــب ــأص ف
يسبقه  ال  العربي  العالم 
بسبب  ــط  ــف ــن ال دول  إال 
كما  الماديــــة،  إمكاناتها 
وضعنا إستراتيجــــية جدية 
وتصــــــورا  لبنان  لمستقبل 

للعـــــام 2020».
وتابع: «يدخل لبنان اليوم 
 4G plus الرابع  الجيل  في 
لبنان،  كــل  فــي  للخليوي 

لبنان  ولن تبقى نقطة في 
وبحسب  التغطية،  ــارج  خ
االجتماع  وبعد  التوجهات، 
ــون  ــس ــك ـــع شـــركـــة أري م
ــذي  ــاع ال ــم ــت ــوم، واالج ــي ال
نوكيا  شركة  مع  عقدته 
في برشالونا، أصبح االلتزام 
وبدال  الشركتين،  تلك  عند 
المشروع  يــطــول  أن  ــن  م
 ،2016 السنة  نهاية  حتى 
سننتهي  ــا  ــن أن أبــشــركــم 
فــي   4G plusالـ تنفيذ  من 
أيلول  نهاية  في  لبنان  كل 

.«2016
نعمل  «�ننا  حرب:  وختم 
فمشاريع  ضميرنا  بحسب 
مستمرة  اÁتــصــاالت  وزارة 
ــام،  ا�م نحو  نسير  ونحن 
ــى  ـــه بــالــتــهــنــئــة إل ـــوج وأت
وإريكـــسون  ألفا  شركـات 
الذي  اÁتفـــاق  على  ونوكيا 

وقع اليوم».
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لبنان شارك في ساعة االرض 
التغّيرات المناخية الحاصلة تنبئ بأن اÄتي أصعب وأخطر

الغرف  اتحاد  رئيس  لفت 
بيروت  رئيس غرفة  اللبنانية 
شقير  محمد  لبنان  وجبل 
المناخية  «التغّيرات  أن  إلى 
الحاصلة حول العالم تنبئ 
أصعب  سيكون  ا×تــي  بأن 
إلى  بالنسبة  أمــا  وأخــطــر»، 
لبنان فأشار إلى أن «ا�وضاع 
تتدحرج من سّيئ الى أسوأ، 
ا�مــور  ــراه في كل  ن وهــذا 
بالطبيعة  تتعلق  ــي  ــت ال

والبيئة».
مؤتمر  ــي  ف ذلــك  جــعء 
صحافي خصص لمشاركة 
لبنان في «ساعة ا�رض» في 
اقتصادية  فاعليات  حضور 

وبيئية واجتماعية.
منذ   : وقال  شقير  وألقى 
الذي  الشهر  هذا   ،2015 آذار 
ــاء «ســاعــة  ــي يــتــم فــيــه إح
 2016 آذار  وحــتــى  ا�رض» 
ال  ملموس  تقدم  تحقق 
وهو  عنده،  التوقف  من  بد 
العالمي  المؤتمر  توصل 
لتغّير المناخ الذي ُعقد في 
االول  بــاريــس فــي كــانــون 
غير  دولي  اتفاق  إلى   2015

مسبوق للحّد مـــن انبعاث 
والتصدي  الدفيئة  الغازات 

لÅحتباس الحراري.
وعلى الرغم من ان هذه 
هامـــة  الجديدة  الوضعية 
ال  كافية،  غير  لكنها   åجــد
سيما ان التغّيرات المناخية 
الحاصلة حول العالم تنبئ 
أصعب  سيكون  ا×تــي  بأن 

وأخطر.
لبنان،  إلــى  بالنسبة  أمــا 
ــرج من  ــدح ــت ت ـــاع  ـــا�وض ف

ـــى أســــوأ، وهــذا  ــئ ال ــّي س
ــراه فــي كــل االمـــور التي  ن
والبيئة،  بالطبيعة  تتعلق 
وقطع  الغابات  حرائق  من 
المساحة  وتقلص  االشجار 
منسوب  وازديــاد  الخضراء، 
التلّوث البيئي على مختلف 
ــذي  وال ــه،  ــواع وأن أشكاله 
ــه  أوّج فــي  الــيــوم  نعيش 
مع هذه الكتل الهائلة من 
النفايات المنتشرة في كل 
تصيب  والتي  البلد،  ــاء  ارج

كان  ان  بالصميم  بيئتنا 
او  او مياهنا  تربتنا  او  هواؤنا 
اللبنانيين  حياة  فيما  بحرنا، 
انواع  بجميع  مهددة  باتت 

االوبئة واالمراض.
على  الحفاظ  إن  ــاف:  اض
مــســؤولــيــة  ـــي  ه االرض 
استثناء،  دون  من  الجميع 
ــك فــلــيــبــدأ كـــل فــرد  ــذل ل
لخفض  التدابير  كل  باتخاذ 
ـــطـــاقـــة،  اســــتــــخــــدام ال
ـــى الــطــاقــة  ـــاب ال ـــذه وال
ــددة، والـــحـــّد من  ــج ــت ــم ال
التخفيف  وكذلك  التلّوث، 
ثاني أوكسيد  انبعاثات  من 

الكربون.
المجتمع  ـــى  ال نــدائــي 
المدني ان يفّعل عمله في 
البيئي  الموضوع  يخص  ما 
والحفاظ الثروات الطبيعية 
ال سيما الغطاء االخضر من 
لبنان،  تحريج  ــادة  إع خــالل 
وهنا ال بد من توجيه الشكر 
الى كل َمن زرع شجرة على 
ــص  امـــتـــداد الـــوطـــن، وأخ
الشوف  أرز  محمية  بالذكر 
جبارة  بجهود  تقوم  التي 

تستحق منا كل تقدير».



 Issue 95 | March - April - 2016  | 32

87.5 مليـــار دوالر قيمـــة صفـقات الدمـــج

واالستحــــواذ فــــي كوريـــا الجنوبيــــــة
%8.1 انخفـاضÁ في صادراتها من السيـارات

الجنوبية  كوريا  احتلت 
الــدول  بين  الثالثة  المرتبة 
قيمة  حيث  من  ا×سيوية 
ـــواذ  ـــح ـــت صـــفـــقـــات االس
والدمج في العام الماضي، 
مسجلة أعلى مستوى لها، 
«يونهاب»  وكــالــة  بحسب 
ونقل  الجنوبية.  الكورية 
رأس  لسوق  كوريا  معهد 
ــاء عن  ــع ــس ا�رب الــمــال أم
ماركت»  «ميرجر  مجموعة 
المتخصصة  البريطانية 
ــيــة  ــمــال ـــي الـــبـــحـــوث ال ف
صفقات  ــدد  ع إن  قولها، 
ــج في  ــدم ــواذ وال ــح ــت االس
 362 سجل  الجنوبية  كوريا 
صفقة في العام الماضي، 
 87.5 قيمتها  بلغت  حيث 
أعلى  مسجلة  دوالر  مليار 
كوريا  لها.وجاءت  مستوى 
الصفقات  قيمة  حيث  من 
الــثــالــث بين  الــمــركــز  ــي  ف
بعد  ا×ســـيـــويـــة  الــــــدول 
دوالر)،  مليار  الصين(486.9 
مليار   140.8) كونج  وهونج 
متوسط  وســجــل  دوالر). 
ــو الــســنــوي  ــم ــن مــعــدل ال
لقيمة الصفقات في سوق 
الكوري  والدمج  االستحواذ 
نسبة %43.7 حيث ارتفعت 
 ٢٩٫٥ من  الصفقات  قيمة 
 2012 عام  في  دوالر  مليار 
في  دوالر  مليار   35.3 إلــى 
مليار   77 وإلــى   ،2013 عام 
ومن   .2014 عام  في  دوالر 
قيمة  تشهد  أن  المتوقع 

بشكل  ـــادة  زي الصفقات 
العام  هــذا  فــي  متواصل 
ــة مـــن الــقــانــون  ــوم ــدع م
حيوية  بــتــعــزيــز  الـــخـــاص 
المقرر  من  الذي  الشركات 
التنفيذ  حيز  فــي  دخــولــه 
ــدر  ــج ــام.ت ــع ــذ هـــذا ال ــن م
اÁشارة إلى أن هذا القانون 
ـــم تـــمـــريـــره في  ـــــذي ت ال
الجمعية الوطنية في يوم 
يسهم  الماضي،  فبراير   4
ـــــراءات  فـــي تــبــســيــط اÁج
ــج من  ــدم لــالســتــحــواذ وال
ـــــم الـــنـــظـــام  ـــــالل دع خ
ورفع  ـــوال،  وا�م الضريبي 
وعلى  صلة.  ذات  القيود 
في  االســتــثــمــارات  صعيد 
كوريا الجنوبية، أعلن اتحاد 
الجنوبي  الكوري  الصناعات 

لعام  االستثمار  خطة  عن 
مجموعات  قبل  من   2016
الكبرى  الثالثين  الشركات 
ــول. ا�ص حجم  حيث  من 
اجتماع  في  االتحاد  وقــال 
المستثمرة  الشركات  مع 
ـــر  ـــرأســـه وزي ــة ت ــيــســي ــرئ ال
والطاقة  والصناعة  التجارة 
الكوري الجنوبي جو هيونج 
أن  المتوقع  من  إنه  هــوان 
االستثمارات  حجم  يرتفع 
لــمــجــمــوعــات الــشــركــات 
في  الـــكـــبـــرى  الــثــالثــيــن 
 5.2% بنسبة  الــعــام  ــذا  ه
الــمــاضــي إلى  ــام  ــع ال ــن  ع
مليار  و700  تريليون   122
الشركات  أن  وون.وأفـــــاد 
قيامها  تعتزم  الرئيسية 
ــاالســتــثــمــارات الــوقــائــيــة  ب

متشائمة  توقعات  وسط 
االقتصادية  الظروف  حول 
العام. هــذا  في  الشاملة 
حجم  االتـــحـــاد  ـــدر  ـــق وي
المنشآت  في  االستثمارات 
االستثمارات  إجمالي  من 
لــمــجــمــوعــات الــشــركــات 
الثالثين الكبرى بـ 90 تريليون 
و900 مليار وون بزيادة 7.1% 
عن العام الماضي، وحجم 
البحث  فــي  االســتــثــمــارات 
تريليون   31 ـــ  ب والــتــطــويــر 
و800 مليار وون وهو الرقم 
الماضي. للعام  المماثل 
18 مجموعة زيادة  وتعتزم 
حــجــم اســتــثــمــاراتــهــا عن 
العام الماضي، بينما تعتزم 
3 مجموعات تجميد حجم 
استثماراتها، و 9 مجموعات 
استثماراتها. حجم  خفض 
 Îوفق النتيجة  هذه  وجاءت 
لمدة  االتحاد  أجراه  لمسح 
 19 ــوم  ي فــي  واحـــد  شهر 
الماضي.وأظهر  يناير  من 
مــجــمــوعــات  أن  ــح  ــس ــم ال
الكبرى  الثالثين  الشركات 
و600  تريليون   116 أنفقت 
مليار وون على االستثمارات 
وهو  الماضي،  العام  في 
أقل مما جاء في خططها 
في  تخطط  كــانــت  حيث 
مــطــلــع الــعــام الــمــاضــي 
125 تريليون و900  الستثمار 
للمسح  وفــقــا  وون  مليار 
االتحاد  عن  الصادر  السابق 

في مارس العام الماضي.
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عبد  حــســيــن  بـــيـــروت 
الكريم 

المصورين  نقابة  أقامت 
لبنان   فـــي  الــصــحــافــيــيــن 
ــاون مـــع مــديــريــة  ــع ــت ــال ب
في  والمنشورات  الدراسات 
وزير  وبرعاية  االعــالم،  وزارة 
رمزي جريج  اللبناني  اÁعالم 
معرضا  ـــوره،  ـــض ح وفـــي 
أقوى  «حياتنا  بعنوان  للصور 
لمناسبة  ــم»،  ــك ــوت م ــن  م
الشهيد»، في  المصور  «يوم 
وزارة  في  الزجاجية  القاعة 
حشد  الــســيــاحــة.بــحــضــور 
السياسية   الشخصيات  من 
من  والصحافية  اÁعالمية 
اÁعـــالم  ــل  ــائ وس مختلف 

اللبنانية.
اللبناني  االعــــالم   ـــر  وزي
ــج لــفــت خــالل  ــري رمــــزي ج
الذي  الصور  معرض  رعايته 
المصورين  نقابة  اقامته 
لبنان  فـــي  الــصــحــفــيــيــن  
ــاون مـــع مــديــريــة  ــع ــت ــال ب
في  والمنشورات  الدراسات 
الى  اللبنانية،  االعــالم  وزارة 
يظهر  الــمــعــرض  «هـــذا  إن 
المهنية العالية التي يتحلى 
إذ  الصحافة،  مصورو  بها 
فن  عــمــومــا  الــتــصــويــر  أن 
التصوير  وأن  بــذاتــه،  قائم 
يرتقي  خصوصا  الصحفي 
مستويات  أعلى  إلى  أحيانا 

هذا الفن».
المعرض  «هذا  ان  واوضح 
ـــدى جــمــال  ــÎ م ــض يــبــيــن أي
وسائر  اللبنانية  الطبيعة 
ــي تــبــرزهــا  ــت ــمــشــاهــد ال ال
في  وان  المعروضة.  الصور 

وزيـــر االعـــالم اشاد بتضحياتهـــم 
معـــرض المصوريــــن اللبنانييـــن كرم الشهـــــداء :

«حياتنــا أقــــوى مــــن موتكــــم»

بين  ا�دوار  في  تكامال  ذلك 
والمشهد  المصور  عدسة 
ليجعله  يلتقطه  ــــذي  ال
ــال فــنــيــا فـــي مــتــنــاول  ــم ع
والمجالت  الصحف  قـــراء 
ومـــشـــاهـــدي الــمــحــطــات 
المواقع  ورواد  التلفزيونية 

االلكترونية».
وأشار الى أنه «ال شك في 
الصحافيين  المصورين  أن 
في  مجهولون  جنود  هم 
فأسماء  المتاعب.  مهنة 
الصحف،  في  تلمع  الكتاب 
في  اهتمام،  محل  وهــم 
بما  يعترف  من  نجد  ال  حين 
المصورون  أولئك  به  يقوم 
المعبرة،  الصور  ليلتقطوا 
من  كثير  فــي  تغني  التي 

ا�حيان عن ألف كلمة».
واعتبر ان ”المصور ”شاهد 
ولــوال  الــحــدث،  على  عــيــان“ 
تمكن  لما  ــذه،  ه شهادته 

ــد مـــن مــعــرفــة  ــاه ــش ــم ال
حقيقة ما جرى ولما تمكن 
على  التعليق  من  اÁعالمي 
الخالصات  واستنتاج  الصورة 

السياسية التي تعبر عنها».
المدير  رأى  جهته  ــن  م
العام لوزارة االعالم اللبنانية 
”ثقافة  أننا  فلحة  حسان 
بريشة  ترتسم  التي  الحياة 

احالمنا  وتقيم  ــم،  االل ألــق 
بين  المسافة  مرمى  على 
نكورها  والــبــصــر،  السمع 
ــي مــطــارح  ــة ف ــي ـــورا زاه ص
مقاس  ــى  ــل وع الــنــســيــان، 

طالتنا، وا×تي من االيام».
نقيب  ــــد  أك ــــــــدوره  «وب
في  الصحفيين  المصورين 
لبنان عزيز طاهر أنه «بعملنا 
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صنعنا  الكبيرين  وتفانينا 
وسجلنا  الحقيقية،  الذاكرة 
اللحظة  دقائق  للمستقبل 
حارة  وبدمعة  وتفاصيلها، 
فـــي هــــذا الـــيـــوم نــتــذكــر 
الجوهري،  الياس  شهداءنا: 
حبيب  السيد،  ـــرزاق  ال عبد 
خليل  كركي،  عدنان  ضيا، 
سمرجيان،  جورج  الدهيني، 
بهجت دكروب، احمد حيدر 
عساف  نجيب،  ليال  احمد، 
ابو رحال، علي شعبان وكل 

شهداء اÁعالم».

المعرض 
 12 منذ  المعرض  ُيقام   
سنة في 22 شباط فبراير كل 
عام ، يوم المصّور الشهيد، 
المصّورين  نقابة  فتنّظم 
عام  كــّل  في  الصحافيين 
تضامنية  وقفًة  أو   Îمعرض
المناسبة.  أو مسابقة بهذه 
من  ــوى  أق «حياتنا  معرض 
نقيب  بصورة  يبدأ  موتكم» 
المصّورين الصحافيين عزيز 
عبارة «لن  تُظهر  التي  طاهر 
على  المكتوبة  تهزمونا» 
العلم اللبناني الذي يرفرف 
ــة الــمــدّمــرة،  ــي ــن ـــوق ا�ب ف
ستافرو  بــصــورة  وينتهي 

فوق  يدين»  لـ»تصاُفح  جبرا 
ـــك يــفــصــل  ـــائ ـــط ش ـــري ش
طــرفــيــن.  أو  مــنــطــقــتــيــن 
الصورتين،  هاتين  بين  ومــا 
 Îصحافي  åمصّور  66 لـ  صـــور 
المعرض  ــة  رســال تعكس 
ــتــي تــهــدف إلـــى إظــهــار  ال
والحوار،  الوطنية  الوحدة 
البعض  ومّد ا�يدي لبعضنا 
مهما اشتّد الخالف بين أبناء 
ن  وتضمَّ  ... الواحد.  الوطن 
من  لعدد   åصــَور المعرض 
تنقل  الشهداء  المصّورين 
نفس الرسالة، كتحّية لهم، 
كي  استشهدوا  مصّورين 
من  زمنية  لحظة  ينِقذوا 
الموت ويفدوها بأرواحهم، 
فيرحلوا هم وتبقى الصورة 
لتنقل اللحظة من زمٍن إلى 

آخر.
طبيعية،  ــوارث  ك ــروب،  ح
متنّوعة  أشكال  ــات...  ــزاع ن
تجتاح  والــمــوت  الــدمــار  من 
ــنــاس  ــدان وتـــســـرق ال ــل ــب ال
تمّر  اللحظات  الحياة،  من 
يُد  فقط  تستمّر،  والحياة 
التقاط  تستطيع  مصـــّور 
فــــي  وتجميــدها  اللحظة 

صورة.
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 القمة العالمية لالعالم في الدوحة

لور سليمان اعالمية متميزة تمثل لبنان
تميز الحضور اللبناني في 
لالعالم   العالمية  القمة 
العاصمة  احتضنتها  التي 
اذار  أواخر  الدوحة  القطرية 
نسائي  بوجه    2016 مارس 
لبنان مديرة  اذ مثلت  المع، 
لالعالم  الوطنية  الوكالة 
وهي  سليمان،  لور  السيدة 
طويلة  ــة  ــرب ــج ت ــة  ــب ــاح ص
ــل االعـــالمـــي  ــم ــع ـــي ال ف
ــي، وهــــي احـــدى  ــان ــن ــب ــل ال

اللبنانيات  الــســيــدات  ابـــرز 
حافال  رصيدا  تمتلك  التي 
بــالــتــجــارب والــمــشــاركــات 
االعالمية  المؤتمرات  في 
العربية والدولية، وقد جرى 
تكريمها مرارا في مختلف 

المحافل.
«مستقبل  شعار  تحت   
ــات  ــس ــؤس ــم ا�خــــبــــار وال
أكثر  بمشاركة  اÁخبارية»، 
350 صحافيا من قادة  من 

ـــالم فــي الــعــالــم من  اÁع
القمة  وهـــذه  ـــة،  دول مئة 
انعقاد  بعد  الثالثة  هــي 
 2009 ــام  ع ا�ولـــى  القمة 
الصينية  الــعــاصــمــة  ــي  ف
 2012 عــام  والثانية  بكين، 
ــي الــعــاصــمــة الــروســيــة  ف

موسكو. 
في جلسة االفتتاح، ألقى 
للقمة  التنفيذي  الرئيس 
ورئيس  لالعالم  العالمية 

وكالة أنباء «شينخوا» تساي 
بعنوان  كلمة  تشاو،  مينغ 
«تعميق التعاون والتبادالت ، 
مواجهة مستقبلنا»، وقال: 
تنفيذيين  ــاء  ــرؤس ك ــا  ــن «إن
نشعر  إخبارية،  لمؤسسات 
جميعا بتغيرات عميقة في 

المناخ اÁعالمي».
التطور  «أن  الــى  ولــفــت 
ــــع لـــشـــبـــكـــات  ــــري ــــس ال
والتكنولوجيا  المعلومات 
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فى  ثـــورة  يحفز  الرقمية 
تحديات  وجــلــب  اÁعــــالم 
للمؤسسات  مسبوقة  غير 
حول  التقليدية  اÁخبارية 

العالم».
من  الرغم  «على  ــال:  وق
تحديات،  يخلق  االنترنت  أن 
ــا  ــواب ــا أب ــض لــكــنــه يــفــتــح أي
«مزايا  أن   åمعتبر جديــــدة»، 
ــة  ــاري ــب ــات اÁخ ــس ــؤس ــم ال
بديل  وال  ــارزة  ب المهنيـــــة 

منها».
تحرير  رئيس  رأى  بـــدوره 
اليابانية  ــودو»  ــي «ك وكــالــة 
«أنها  فوكوياما  ماساكي 
لكل  مــلــمــوســة  فـــرصـــة 
لتبادل  إعالمية  مؤسسة 
من  ـــادة  ـــف ـــت واالس ا×راء 

الخبرات».

«اسوشيتد برس» 

التنفيذي  الرئيس  ولفت 
لـــوكـــالـــة «اســـوشـــيـــتـــد 
ــت، الــى  ــروي ـــاري ب ـــرس» غ ب
التجمع  هــذا  مثل  أهمية 
اÁعـــالمـــي الــعــالــمــي في 
 هـــذه الـــظـــروف الــراهــنــة.

مهم  تجمع  «إنـــه  ـــال:  وق
العالمية  اÁعــالم  لوسائل 
مستقبل  عــلــى  للتركيز 

مواجهة  وكيفية  ا�خــبــار 
ـــــوق». ـــــس ــــات ال ــــدي ــــح  ت

«طــريــقــة  أن  ـــى  ال وأشـــــار 
والجمهور  ا�خــبــار  تــوزيــع 
حقيقة  وهذه  اليوم،  تغيرا 
معها». نتعامل  أن   علينا 

التحديات  عن  تحدث  ثم 
تــواجــه  الــتــي  المشتركة 

اÁعالم العالمي.

«الجزيرة»

وقال المدير العام لشبكة 
سواق  مصطفى  «الجزيرة» 
العالمي  اÁعــالم  «قمة  إن 
تدعو المؤسسات اÁعالمية 
مسؤوليتها  تحمل  الــى 
فبطريقـــة  االجتماعيــــــة. 

تقاريرنا  ونزيهة،  موضوعية 
لمصير  ــى  ــن ــع م ــل  ــم ــح ت

العالم».
ــس  ــي ـــــال رئ بـــــــــدوره، ق
شبكة  إدارة  ــس  ــل ــج م
الشيخ  اÁعالمية  «الجزيرة» 
«إن  ثاني:  آل  ثامر  بن  حمد 
لهذا  القمة  عنوان  اختيار 
ا�خبار  «مستقبل  الــعــام 
ــة»،  ــاري ــب اÁخ والمنظمات 
المخاطر  مـــدى  يعكس 
ــي يــواجــهــهــا اÁعـــالم  ــت ال
دفع  حيث  ــون،  ــي ــالم واÁع
ــن  ــي ــي ــالم ــر مـــن اÁع ــي ــث ك
إيصال  أجــل  من  حياتهم 
ــة الــصــادقــة  ــوم ــل ــع ــم ال
داعيا  الكاملة»،  والحقيقة 
إلى «تعاون بين المؤسسات 

ــة  ــاي ــم ــح اÁعــــالمــــيــــة ل
مكان  كل  في  الصحفيين 

من العالم».

سليمان

لمديرة  مداخلة  وكــانــت 
«الــــوكــــالــــة الــوطــنــيــة 
ــــور ســلــيــمــان  لـــالعـــالم» ل
حرية  تناولت  جلسة  في 
حماية  واهمية  الصحافة 
الى  فأشارت   الصحافيين، 
عندما  «الــصــحــافــيــيــن  أن 
بمهماتهــــم  يقومــــــون 
القوانين  يؤدون رسالة، وان 
الصحافيين  الدولية تحمي 
تـــنـــفـــيـــذا لـــمـــعـــاهـــدات 
متسائلة  دولية»،  واتفاقات 
الصحافيين  يحمي  ــن  «م
التغطيات  يتولون  الذين 
حيث  ــزاع  ــن ال مناطق  فــي 
تسيطر منظمات إرهابية ال 
والقوانين،  االعــراف  تحترم 
المنظمات  هــذه  فتعمد 
الصحافيين  اعـــدام  الــى 
ــاز  ــج ــت ــم واح ــه ــال ــق ــت واع

حريتهم؟».
وذكــــــــــرت ســلــيــمــان 
سمير  الصحافي  بالمصور 
كــســاب الــمــخــطــوف في 
«بتحييد  مطالبة  ــا،  ســوري
ــم  ــه الـــصـــحـــافـــيـــيـــن �ن
ــم  ــه ــب ــواج ـــون ب ـــوم ـــق ي

وبرسالتهم». 
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مجلس الوحدة االعالمية وزع جوائزه  
 جابر الحرمي ابرز شخصية إعالمية في العالم العربي

القطري  السفير  بحضور 
فـــي الــمــمــلــكــة ا�ردنـــيـــة 
السيد  سعادة  الهاشمية 
 Òــن مــحــمــد عــبــدا ــدرب ــن ب
من  كبير  وحشد  العطية 
الدبلوماسية  الشخصيات 
العالم  ــي  ف ــة  ــي ــالم واÁع
مجلس  ــن  ــل أع الــعــربــي، 
العربية  اÁعالمية  الوحدة 

أسماء الفائزين بجوائزه.
وســّلــم ا�مــيــر خــالــد بن 
فيصل بن تركي آل سعود، 
سفير السعودية في ا�ردن 
أمين  بلتاجي  عقل  والسيد 
عمان، الزميل جابر الحرمي، 
جائزة  «الشرق»  تحرير  رئيس 
رائدة  إعالمية  شخصية  أبرز 
في  العربي،  العالم  فــي 
خالله  أطلق  الــذي  الحفل 
الشباب  اÁعالميين  ملتقى 

العرب السابع.
تيسير  ــزة  ــائ ج ــت  ــب وذه
إلى  الرياضي  لÅعالم  جابر 
محمــد  القطري  اÁعالمي 
قناة  من  الكواري  سعدون 
حسن  واÁعالمي  الجزيرة، 

حبيب من دولة اÁمارات.
العربي  التميز  جائزة  ونال 
سعود  بنت  بسمة  ا�ميرة 
سعود،  آل  العزيز  عبد  بن 
ــــاز اÁعـــالمـــيـــان  ــا ح ــم ــي ف
خليفـــة  طونـــي  اللبنانيان 
ــم جــائــزة  ــان ــل غ ــي ــارس وم
في  تلفزيوني  مذيع  ــرز  اب

العالم العربي.
برنامج  ـــرز  أب ــزة  ــائ ج أمـــا 
فذهبت  عــربــي،  تفزيوني 
إلى «هيدا حكي» لÅعالمي 
ــــاءات»  ـــرم، و «إض ـــادل ك ع

لÅعالمي تركي الدخيل.
ـــرز  ـــزة أب ـــائ وتــــوزعــــت ج
شابة  إعــالمــيــة  شخصية 

اÁعالمية  مــن:  كــل  على 
ــــي مــن  ــــال ـــة رح ـــج ـــدي خ
أحمد  واÁعالمي  المغرب، 
ا�ردن،  مـــن  دعـــمـــوس 
الفلسطينية  واÁعــالمــيــة 

ياسمين طوطح.
اÁعالميتان  وتقاسمــــت 
ــان (تــلــفــزيــون  ــوف ــنــه ص زي
حالق  ألين  واللبنانية  دبي) 
الصحافة  جائزة  (الجديد) 

االقتصادية.
الشهــيدة  بجائزة  وفــاز 
ــالم  ــÅع ـــــوار بــهــجــت ل أط
من:  كل  مناصفة  العربي 
اÁعالمي الفلسطيني وليد 
ا�ردني  واÁعالمي  العمري، 
سعد السيالوي، واÁعالمي 
الفلسطيني تامر مسحال.

«فضل  ــزة  ــائ ج ــت  ــب وذه
الصحفي  للمصور  شناعة» 
صهيب  الفلسطيني  إلــى 
ـــرز  أب ـــزة  ـــائ وج  ،Òا جــــاد 
نسائية  إعالمية  شخصية 
اÁعالميتيــــن  إلــى  عربية 
المصريتين ريهام السهلي 

ومنى الشاذلي.
الصحفي  جائزة  ومنحت 
الحر  للقلم  تويني  غسان 
إلى الصحفية سمر المقرن 
فيــــما  الــســعــوديــة،  مــن 
أحمــد  ا�ردني  الكاتب  حاز 
جائزة  على  الزعبي  حسن 
يــوتــيــوب،  ــرة  ــح ال الكلمة 
مصطفى  ا�ستاذ  وجائزة 
التلفزيوني  لÅخراج  العقاد 

المخرجة روان الضامن.
الفائزيــن  اختيـــار  ويتــم 
الــوحــدة  مجلس  بــجــوائــز 
وهو  الــعــربــيــة،  اÁعــالمــيــة 
هيئة إعالمية مستقلة في 
بها  رحبت  العربي،  الوطن 
قبل  من  العربية،  الجامعة 

تضم  متخصصة  لــجــنــة 
أكاديميين وإعالميين.

ــوابــة  ـــ «ب وفـــي تــصــريــح ل
يوسف  هيثم  قال  الشرق» 
لمجلس  الــعــام  ا�مــيــن 
العربية  اÁعالمية  الوحدة 
جابر  ــل  ــي ــزم ال ــار  ــي ــت اخ إن 
شخصية  كــأبــرز  الــحــرمــي 
العربي  الوطن  في  ــده  رائ
من  ترشيح  على  «بناًء  جاء 
لجنة تقييم الجوائز العربية 

لعامي 2014 /2015».
أن  على  يوسف  وشـــّدد 
هما  ونزاهته  القلم  «صدق 
الحرمي  الزميل  رشحا  من 
باÁضافة إلى دماثة أخالقه 

الصحفي  الـــوســـط  فـــي 
وقربه من الواقع فضًال عن 
التي  الطويلة  الخبرة  نتاج 

يتمتع بها».
تـــكـــريـــم  إن  ــــــــال  وق
يهــدف  العرب  اÁعالميين 
واضحة  رسالة  «توجيه  إلى 
توحيد  وهي  مؤتمرنا  في 
قضايا  تجاه  العربي  القلم 
واÁسالميـــة  العربية  امتنا 
نحتفل  ــا  ــن أن  Îــ ــوص ــص وخ
بالقدس عاصمة للصحافة 
وهـي   2015 لعام  العربية 
البوصلة  تــوجــيــه  Áعــــادة 

اÁعالمية من جديد».
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في شهر المرأة العالمي، وبمناسبة هذا اليوم كان من الضروري تسليط الضوء على نساء من لبنان إستطعن 
من خالل مهنهن تغيير الصورة الذكورية المطبوعة في اºذهان عن مهن كانت حكرÐ على الرجال، او ربما برع 
فيها الرجال بشكل بارز، في هذا التقرير نبرز إسم 3 نساء بعيدات عن اºضواء لكن في حياتهن المهنية هم 
الضوء بحد ذاته، فمن أول قاضية في محكمة الجنايات اللبنانية إلى محامية أبرز اÎرهابيين واخطر الملفات 

في لبنان إلى مؤسسة أول شركة «تاكسي» متخصصة بالنساء فقط.

لبنانيات برعن فـــي أعمالهن بعيدÍ عن ا�ضواء
وحقـقـــن نجاحـــات ملحوظــــة

ربيع دمج 

تبوأت  إستثنائية  إمــرأة   
هي  بل  ال   Îإستثنائي  åمركز
وربما  لبنانية،  سيدة  أول 
تتبوأ  التي  ــى  ا�ول العربية 
محكمة  ــس  ــي رئ مــنــصــب 
آال  محكمة  أي  ولــيــســت 

وهي «الجنايات».
وعلى   2007 الــعــام  فــي 
لحود  إميل  الرئيس  عهد 
وزير  من  إقتراح  على  وبناء 
قرطباوي  شكيب  العدل 
إسكندر  هيالنة  تعيين  تم 
منصب  لتبوأ  إمــرأة  ــأول  ك
الجنايات»،  «محكمة  رئيس 
الرفيع  المنصب  يكن  لم  
ا�ول في حياتها القانونية، 
فقبله كانت أيضÎ أول إمرأة 
مركز  إلـــى  تــصــل  لبنانية 
لتحقق  العدلي»،  «المحقق 
النائب  اغتيال  جريمة  في 
ــي، وهــكــذا  ــن ــوي جـــبـــران ت
لقب  عليها  إطــالق  يمكن 
مجالها  فـــي  ــــدة»  ــــرائ «ال
الحقوقي والعدلي كونها 

كذلك فعًال.
 القاضي إسكندر ال تحب 
من  وليست  الكالم،   åكثير
والشهرة،  ـــواء  ا�ض هــواة 

 هيالنة إسكندر:  أول رئيسة محكمة 
جنايات في لبنان والعالم العربي

كما   åــد ج عملها  تعشق 
في  الــمــحــامــيــن  يصفها 
قصر عدل بيروت، وجلسات 
تترأسها  الــتــي  المرافعة 
تـــتـــحـــول إلـــــى مــشــاهــد 
شدة  من  متقّنة  سينمائية 
تــرابــط أفــكــارهــا فــي طرح 
ا�سئلة وإستخراج الحقائق 
ــة فـــي بــواطــن  ــون ــدف ــم ال
الــمــجــرمــيــن، وبــدهــائــهــا 
وسرعة بديهيتها تستطيع 
ــاع  ــق كــشــف الـــكـــذب وإي
يستمتع  ـــذا  ل الــمــتــورط، 
ــن  ــي ــام ــح ــم مـــعـــظـــم ال
والصحفيين في جلساتها.

ــذي  ـــد الــمــحــامــيــن ال أح
مرافعة  جلسات  تصادف 
ــا   ــه ـــالل دوام مــوكــلــيــه خ
(فهي تترأس جلستين في 
ا�سبوع فقط)، يقول عنها 
«قد يكون السهل الممتنع 
ــي االســتــجــواب  اســلــوبــا ف
القاضية  تعتمده  ـــذي  ال
التركيز  على  مبنيا  اسكندر 
تطرحه  الذي  السؤال  على 
من   åبعيد المتهم  على 
طائل  ال   Îجزاف اسئلة  رمي 

منها».

الملف  «تنبش  ويضيف 
ــوب،  ــج ــت ــس ــم ـــتـــقـــارع ال ل
االستيضاح  فــي  فتمضي 
انـــطـــالقـــÎ مــــن مــحــاضــر 
ــى  ــــــي، ال الــتــحــقــيــق ا�ول
مــــحــــاضــــر الــتــحــقــيــق 
ثغرة  لتبيان  االستنطاقي، 

اسند  المتهم ما  في نفي 
اليه، او تناقض ال يصب في 

مصلحته».
ولدت هيالنة إسكندر في 
بلدة عين المير قضاء جزين 
لفترة  وترعرت   ١٩٥٦ العام 
البلدة  ال بأس بها في هذه 
عائلتها  مع  تنتقل  أن  قبل 
تعليمها  وتتابع  بيروت  إلى 
في  ــثــانــوي  وال المتوسط 
مــدرســة «زهـــرة اÁحــســان» 
تابعة  وهي مدرسة خاصة 
ا�ورثوذكسيات،  للراهبات 
الحقوق  فــي  اجـــازة  نالت 
اللبنانية،  الــجــامــعــة  ــن  م
إلى  سافرت  ذلك  بعد  ثم 
شهادة  واكملت  بــاريــس 
وتخرجت  العليا،  الدراسات 
القضائي  الــمــعــهــد  مــن 

الفرنسي العام 1985.
لبنان  إلــى  عودتها  بعد 
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المحامية فاديا شديد: وكيلة أهم القضايا اÎرهابية 
واÎرهابيين في لبنان 

تـــزوجـــت مـــن الــمــحــامــي 
شقيق  سليمان  سليمان 
الدستوري  المجلس  رئيس 
ــان.  ومــع  ــم ــي ــل ــام س ــص ع
التي  المهنية  حياتها  بداية 
1988 حتى  بدأت في العام 
مراكز  في  تنقلــت   ،2016

قضائية عدة، من محكمة 
في  مستشارة  الى  البداية، 
محكمة الجنايات بالوكالة، 
جزائية،  منفردة  فقاضية 
محكمة  فــي  ومستشارة 
ثم  بــيــروت،  في  االسئناف 
العمل  مــجــلــس  رئــيــســة 
مستشارة  ثم  التحكيمي، 
التي  التمييز  محكمة  في 
العقارية.  بالشؤون  تختص 
ــر  ــب ــب ا�ك ــص ــن ــم ــن ال ــك ل
في  كان  عليه  حازت  الذي 
رئيسة  عينت   2007 العام 
في  الــجــنــايــات  لمحكمة 

بيروت، وال تزال.
العام والقاضي  المدعي 
الــســابــق حــاتــم مــاضــي 
الحديدية  بالمرأة  يصفها 
دون  بصمت  تعمل  الــتــي 
ــــرات، وصــــارمــــة في  ــــرث ث
قرارتها وال تخضع لسياسة 
«لديها   Îمضيـــف الوسائط، 
الصفات تحمل الموقوفين 
على  االتــهــام  قفص  فــي 
مع  ظاهر  بارتياح  التجاوب 
تطرحها  ــي  ــت ال ــة  ــل ــئ االس
ذلك  كل  ــوازي  وي عليهم. 
دون  من  بالحنكة،  تمتعها 
الــمــرأة  حــنــان  تــجــافــي  ان 
الرفيعـــة  انسانيتها  في 
فالموقوف،  والمترفعـــــة. 
المهنية  ممارستـــها  في 
قانونيـــة  بحقوق  يتمتع 
بقرينة  ويتحصن  وانسانية، 
الحكم  صدور  حتى  البراءة 

بادانته او تبرئته».

فاديا شديد، محامية 
تتمتع  ــة،  ــاب ش لبنانية 
بـــالـــشـــكـــل الـــهـــادئ 
ــانــيــة،  ــة الــرب ــوم ــع ــن وال
السّيدة  هذه  يرى  ومن 
يظن  ال  ا�ولــى  للوهلة 
بتاتÎ وال يخطر على باله 
أنها المحامية ا�برز في 
العسكرية  المحكمة 
أكثر  هي  بل  ال  اللبنانية، 
تهاب  ال  إمــرأة  محامية 
ـــخـــوض فـــي أخــطــر  ال
الـــدعـــاوى والــقــضــايــا 
اÁرهــابــيــة الــخــطــيــرة، 
التي  قضاياها  أبرز  ومن 
اÁرهابي  ملف  تتابعها 
عباس  نعيم  الخطير 
ــه  ــأن ــــــذي وصــــف ب وال
الجيش  مخابرات  صيد 
الشاب  فهذا  اللبناني، 
اللبناني  ا�مـــن  شغل 
ثم  ومــن  واÁسرائيلي 
الـــســـوري مــنــذ الــعــام 

في  ـــع  وق أن  ـــى  إل  2002

في  اللبناني  االمــن  قبضة 
العام 2014.

معظم  ان  وقـــت  ــي  ف
يفكرون  كانوا  المحامين 
للتوكل  ـــرة  م مـــن  ــر  ــث أك
وهناك  عنه،  الــدفــاع  فــي 
الحظي  حــلــمــوا  ــــرون  آخ
نصيب  كان  المهمة،  بهذه 
يدي  فــي  الــشــائــك  ملفه 
التي  الناعمة  المحامية 
تناقض في قضايا وملفات 
ملف  عن  سخونة  تقل  ال 
لها  ملفات  منها  عــبــاس، 
عالقة بالشيخ احمد ا�سير 

وأعوانه.
قــوتــهــا  تـــكـــمـــن  وال 
اÁستحواذ  فــي  المهنية 
ــرة  ــي ــب عـــلـــى شـــريـــحـــة ك
الخطيرة  الــمــلــفــات  ــن  م
 Îاحيان والتي  والحساسة، 
المحكمة  إليها  توكلها 
او  لمجرمين  العسكرية 

لكنهم  خطيرين  إرهابيين 
لتوكيل  ــواال  ام يملكون  ال 
قوتها  لــهــم.  ــي  ــام ــح م
تــكــمــن فـــي مــرافــعــتــهــا 
تقنع  ــي  ــت وال ــة  ــدروس ــم ال
ــي ومــســتــشــاريــه.  ــاض ــق ال
فتح  عملها  في  ونجاحها 
قبل  من  الغيرة  نــار  عليها 
يعتبرون  رجـــال  محامين 
انهم االولى في تبني هذه 
تعطيهم  التي  الملفات 
عالم  فــي   Îــ ــع الم ــا  ــم أس

الحقوق والمحاماة.
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لبنانية،  سيدة  ياغي  نوال 
فكرة  إبتكر  من  اول  كانت 
متخصصة  شركة  تأسيس 
بــنــقــل الــســيــدات فــقــط، 
ومواظفات الشركة كلهن 
هي  الشركة  وهذه  نساء، 

«التاكسي الزهري».
  تعود التسمية إلى لبنان 
التي  السيارات  تتمّيز  حيُث 
م هذه الخدمة بلونها  تقدِّ
الزهري، وفي بلد عربي آخر 
عليها  يطلقون  دبي  مثل 
الزهري».  «التاكسي  إســم 
في  المهنة  هــذه  وتتمّيز 
اللواتي  النساء  بكون  مصر 
يـــقـــدن ســـيـــارات ا�جــــرة 
الـــزبـــائـــن من  يــســتــقــبــلــن 
الجنس الواحد، وهي المرأة 
امنها  على   Îحافظ فقط 
من اي تحرش او سرقة من 

قبل السائقين الرجال.
زهرية  بسيارات  ينطلقن 
المطيلب  منطقة  مــن 
ــيــروت نحو  ب شــمــال شــرق 
اللبنانية  ــي  ا�راض مختلف 
ا�سبوع  في  أيــام   7 لنقل 
 Îيومي ســاعــة   24 ــدة  ــم ول
أو  وفتيات  ســيــدات  لنقل 

للنسـاء  تاكســي  أسست  ياغي:  نوال 
فقط إنطلق من لبنان إلى الدول العربية

ـــى حيث  إل ــالت  ــائ حــتــى ع
مستمّر  والسعي  يرغبون. 
بهدف  المشروع  لتطوير 
بأفضل  الخدمات  تقديم 
الفكرة  صاحبة  يكون.  ما 
فخري   ياغي  نوال  السيدة 
التي تتحدث عن ميزة هذه 
«تراودني  فتقول  الخدمة. 
الفكرة منذ أن كان أوالدي 
أتمنى  كنت  حين   ،åصــغــار
وجود تاكسي بنت أطمئن 
إلى انتقال ابنتي معها الى 
منذ  ســافــرت  تــشــاء.  حيث 
فترة قصيرة الى تايالند في 
الفتتاح  التحضيرات  ــار  إط
مركز التجميل خاصتي في 
لبنان فعشت التجربة ا×تية: 
لمدة  رجل  مرشد  رافقني 
15 يومÎ ثم رافقتني سيدة 
الفترة،  لحوالي نصف هذه 
ــزت  ــج ــرت انـــنـــي ان ــع ــش ف
�ن  السيدة  برفقة  الكثير 
ــور  أم ــر  أكــث تتقن  الـــمـــرأة 
حاجات  وتفهم  التسّوق 
الى  عودتي  وأثناء  الــمــرأة. 
مطار  ــي  ف رأيـــت  بـــيـــروت، 
تاكسي  ــارات  ــي س تــايــالنــد 
 ،åلونها زهري، أعجبتني جد
ا�فكار  تسلسل  فارتبط 
افتتحنا  أن  إلى  ذهني،  في 
من  آذار   10 في  المشروع 

العام 2014».
ان  إلــى  فخري  وتعترف 
شجعها  مــن  اول  زوجــهــا 
مشيرة  الفكرة،  هذه  على 
الى  وصولي  «عند  أن  إلــى 
ــرت زوجـــي  ــش ــت ــنــان اس ــب ل
ووالــــدتــــي فــشــجــعــانــي، 
نفسي  أسأل  كنت  لكنني 
هل سأجد سيدة مستعّدة 
واعتقدت  العمل؟  لــهــذا 
في  صعوبة  سأجد  أنني 
أوّد  وهنا  سائقات،  تأمين 
المديرة  أن  الــى  ــــارة  االش
السياحة  لــــوزارة  الــعــامــة 

ــردوك  ــس الــســيــدة نـــدى ال
المرّحبين  أشــّد  من  كانت 
السياحي  الــنــشــاط  بــهــذا 
وال  المتجاوبين،  أشّد  ومن 
شك أن رعاية وزارة السياحة 
لــلــمــشــروع ســاهــمــت في 

إعطائه هذا الرواج».
 وعــــن كــيــفــيــة تــامــيــن 
تقــــول  لديها  الموظفــات 
الصحف،  في   Îإعالن «نشرنا 
المتصالت  بعدد  وفوجئت 
الوظيفــة.  فــي  الــراغــبــات 
ـــا الــمــعــايــيــر فــهــي أن  أم
الثالثين  أعــمــارهــن  تــفــوق 
ــّن  ــادة. وه ــي ــق وإجـــــادة ال
الختبار  يخضعن   Îطبع
القيادة ويحصلن على  في 

رخصة سوق عمومية».
الــشــركــة  إدارة  وعــــــــن 
تشرح  المهام  وتقسيـــم 
ــرة تقل  ــت ف ـــي  «ف ــري  ــخ ف
افتتاح  تاريخ  من  شهر  عن 
ثالث  استخدمنا  المشروع 
 Îطبع السعي  مع  سيارات 
 6 تقودها  المزيد،  لتأمين 
في  ــات  ــري أخ و6  ســيـــــدات 
وتتضــمن  االختبار.  مرحلة 
هذه المرحلة اختبارå لمدى 
على  وقدرتهن  التزامهن 
ــوط الــتــي  ــغ ــض ــل ال ــّم ــح ت
كالتنقل  العمل  يفرضها 
فـــي مــخــتــلــف الــمــنــاطــق 
والـــعـــمـــل فـــي ســاعــات 

الــى  نسعى  كــمــا  الــلــيــل. 
بين  اتصال  أجهزة  تأمين 
(السائقات  العمل  فريق 
ــــــدًال مــن  ـــب) ب ـــت ـــك ـــم وال
والى  الخليويــــة،  الهواتـف 
وضع عّدادات في السيارات 
بشفافية  العمل  أجل  من 
الذين  السياح  مع  السيما 
ــتــاكــســي  ــون ال ــّل ــق ــت ــس ي
لفترات طويلة، وكذلك الى 
االئتمان  بطاقة  استخدام 
السيــارة  فـــي   credit card
في  سيساهم   Îأيض وهذا 
الخدمات  افــضــل  تأمين 
للسياح  الوسائـــل  بأسهــل 

بشكل خاص».
ــار الــفــكــرة  ــش ــت وعـــن إن
لبنانينÎ وعربيÎ تقول «الفكرة 
بنفسها،  نفسها  نــشــرت 
أحّبها  جديدة  فكرة  فهي 
رعاية  إلــى  إضافة  الــنــاس، 
والــــدور  الــســيــاحــة  وزارة 
وقد  ـــالم.  اÁع لعبه  الــذي 
 Îأيض ــال  ــب اÁق هــذا  يــعــود 
االجتماعية،  العوامل  الى 
إدارة  ــجــدن  ُي فــالــســيــدات 
البعض،  بعضهن  ــؤون  ش
في ما يتعّلق بالسياح مثًال، 
ـــاء  وا×ب ــات  ــه االم أن  كما 
كانوا من أكثر المشجعين 
تنّقل  سّهلت  التي  للفكرة 

أوالدهم في أي وقت». 
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فوز لبنانية بجائزة امرأة العام
فــــي أكبــــر الواليات ا�ستراليـــــة

فــــــازت الـــبـــروفـــســـورة 
اللبنانية االصل فاديا غصين 
 2016 العام  ــرأة  ام بجائزة 
 community» الحكوميــــة 
ــة  والي ــن  ع  «hero award
نيوساوث ويلز أكبر الواليات 

ا�سترالية.
غصين  تــســلــمــت  وقـــد 
حاشد  احتفال  في  الجائزة 
ــي بــرلــمــان الــواليــة في  ف
حاكم  فيه  شارك  سيدني 
ــد هــارلــي  ــي ــف ـــواليـــة داي ال
مايك  الحكومة  ورئــيــس 
بيرد ووزيرة المرأة برو غوورد 
والنواب  الوزراء  من  وحشد 
والقيادات  والشخصيات 
ــــي الــمــجــتــمــع وفـــي  ف
رجــل  ــا  ــه زوج مقدمهم 

االعمال جورج غصين.
في  غصين  تحدثت  وقد 
عن  بالمناسبة  لها  كلمة 
في  لبنان  فــي  مسيرتها 
ان  معتبرة  الــطــب،  مجال 
«استراليا ليست ارض الفرص 
ــذي  ــمــكــان ال ــي ال ــا ه ــم ان
يلتقي فيه الجميع كعائلة 
ومثابرة  بجهد  ويعملون 
الروحية  تنتقل  ان  اجل  من 
ذاتها الى ا�جيال المقبلة»، 
كأم  فخرها  «عــن  معربة 
ابــنــة  تـــكـــون  ان  وزوجـــــة 
ــاوث ويــلــيــز».  ــوس ــي واليـــة ن
تلقت  النتائج  ــالن  اع ــور  وف
تهنئة  اتـــصـــاالت  غــصــيــن 
الجالية  وأبناء  قيادات  من 
ــي  ــرال ــت والــمــجــتــمــع ا�س
مديرة  بينهم  ومن  ولبنان، 
لالعالم  الوطنية  الوكالة 
مكتب  مدير  سليمان،  لور 
ــل ســايــد  ــي ــزم ــي ال ــدن ــي س
التجمع  ــس  ــي رئ مــخــايــل، 

وهــبــه،  ـــي  وال المسيحي 
المارونية  الــرابــطــة  رئيس 
ـــار وأســـــرة  ـــط ـــي خ ـــون ط
الــمــؤســســة اÁعــالمــيــة 

للشرق ا�وسط.
من  غصين كل  وشكرت 
صوت لها في استراليا ومن 
ان  معتبرة  والعالم،  لبنان 
للجالية  «فــوز  هــو  فــوزهــا 
فوز  وهو  والعربية  اللبنانية 
وعربية  لبنانية  امــرأة  لكل 
في   Îخصوص وأســتــرالــيــة 
العالمي  الــيــوم  مناسبة 

المرأة».
وتــجــدر االشــــارة الــى ان 
غــصــيــن هــي زوجــــة رجــل 
غصين  جـــــورج  االعـــمـــال 
 2001 الــعــام  فــي  أسست 
ــة  ــي ــرال ــت ــة االس ــس ــؤس ــم ال
الــلــبــنــانــيــة فـــي جــامــعــة 
سنويا  تقدم  التي  سيدني 
مــنــحــا دراســـيـــة لــطــالب 

متفوقين كل عام. 
مكتب  ـــت  ـــرأس ت وقــــد 
ــة  ــي ــارون ــم ــة ال ــس ــؤس ــم ال

تنظم  وهــــي  ــار  ــش ــت ــالن ل
ــدد من  ــع ــة ل ــل ســنــويــا رح
لزيارة  استراليا  من  الشباب 
على  ــم  ــه ــالع الط ــنــان  ــب ل
وكيف  اللبنانية  جذورهم 
صالحين  مواطنين  يكونوا 
قدمت  كما  استراليا،  في 
للشبيبة  كبيرة  مساعدات 

في استراليا.

غصين   ســاهــمــت  كــمــا 
فـــي تــعــزيــز الــعــالقــات 
اللبناني  الشعبين  بــيــن 
تمثل  وهـــي  ــي  ــرال ــت واالس
والمثالي  اÁيجابي  الوجه 
ـــجـــدد  لــلــمــهــاجــريــن ال
ـــن، وقـــدمـــت  ـــي ـــئ ـــالج وال
للمجتمع  كثيرة  خدمات 

والمؤسسات االنسانية.
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إرتبط إســمه بفناني الزمن الجميل، 
إن كان مــن خالل عمله فــي اÁذاعة 
أو فــي الصحافــة، فهــو وعلــى مــّر 
ثالثة عقود إختــار أن يكون إلى جانب 
الفنانيــن الذين نشــأ علــى صورتهم 
وفنهم، فهؤالء بالنسبة له هم الفن 
ا�صيل وقمــة التواضع وكل العطاء، 
ولم يكترث اÁعالمي جوزيف بو جابر 
كثيرå إلى نجــوم الزمــن الحالي، �نه 
وبرأيه هنــاك الكثير مــن الصحافيين 
الذين يهتمون Áجراء لقاءات معهم 
رغم أن معاملة فناني الجيل القديم 
للصحافة أفضل بكثيــر من معاملة 
معظم فنانــي اليوم حيث أن فناني 
علــى  يجيبــون  مــن  هــم  الماضــي 
هواتفهــم ويقــدرون كل مــا يقدم 
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المطربة سميرة توفيقالممثلة الراحلة ليلى حكيمالممثلة وفاء طربيه

لهم ويبقون علــى تواصل دائم مع 
الصحافــي الذي أجــرى معهم لقاء 
فقــط مــن بــاب المحبــة واÁحتــرام 
اللذيــن نفتقدهمــا لــدى كثيرين من 

فناني الزمن الحالي، بحسب تعبيره.
جوزيف كان قد أجرى آخر اللقاءات 
مع الممثليــن محمود ســعيد، ليلى 
حكيم وسعاد كريم ُقبيل رحيلهم، 
وبقي إلى جانب الممثلة الراحلة أماليا 
أبي صالح حتى آخر لحظة من حياتها 
بعــد أن أطلــق صرختهــا التي وصلت 
إلى كل وســائل اÁعالم والمسؤولين 
وكان لهــا الصــدى الطيب ولكن في 

النهاية رحلت أماليا.
مميــزة  لقــاءات  جوزيــف  وأجــرى 
للفنانة جاكلين، وكسر صمت الفنان 

المعتــزل محمــد جمــال بعــد غياب 
عــن اÁطــالالت اÁعالمية، كمــا حاور 
وليم  المخضرمين  الممثلين  جوزيف 
حسواني، أنطوان كرباج، وحيد جالل، 
ميشال تابت، وفاء طربيه، هند طاهر، 
صــالح تيزانــي ، ســميرة بــارودي، عبد 
المجيد مجذوب، جورجيت نابلســي، 
أمال عفيش، عبــد اÒ حمصي، علي 
دياب.. وأحيــا ذكرى رحيل العديد من 
الفنانين والشــعراء واÁعالميين نذكر 
منهــم وداد، نصــري شــمس الدين، 
عبد الســالم النابلســي، عصام رجي، 
رفيــق حبيقة، منير عبد النور ، حكمت 
لميــاء  وهبــي،  فيلمــون  وهبــــــي، 
فغالي، علياء نمري، سلوى القطريب، 
كريــــــم،  فريــال  حمــدي،  ناديــا 
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الممثلة الراحلة سعاد كريمالفنانة جاكلينالممثل وليم حسواني

إيلــي  أفيونــي،  ماجــد  شوشـــــــو، 
صنيفــر، جوزيــــــف ناصيــف، فيليــب 
عقيقي، هند أبي اللمـــع، إبراهيـــــم 

مرعشلــــي..
«ســيدات وأعمال» ســألت اÁعالمي 
جوزيــف بو جابــر عن عــودة المطربة 
الكبيــرة ســميرة توفيق إلــى ا�ضواء 
منذ عام تقريبÎ حيــث كانت اÁطاللة 
 Îا�ولى لها، بعد غيــاب طويل، حصري
معــه، فقال لنــا :»تربطنــي بالمطربة 
وبإبنــة  توفيــق  ســميرة  الكبيــرة 
شــقيقتها الزميلة لينــا رضوان عالقة 
صداقــة ومحبــة وإحترام تعــود إلى 
تســعينيات القــرن الماضــي ، وطوال 
هذه السنين لم أنقطع عن التواصل 
مع ســميرة ولينا، وكنــت أتصل بهما 

لÅطمئنــان عليهمــا وفــي كل مــرة 
أحصل على خبر حصري عن المطربة 

سميرة توفيق».
وأضــاف جوزيف فــي حديثه معنا: 
«مــع بداية العام 2015 إتصلت �عرف 
مــا أخبــار مطربتنــا الكبيــرة فكانــت 
حديــث  علــى  حصلــت  أن  النتيجــة 
خاص منها وصور جديــدة وحصرية، 
وبعد نشــر الحــوار عبر موقــع «الفن» 
تــم تناقلــه مع الصــور عبــر مختلف 
المواقــع اÁلكترونيــة وكان مــا كان، 
وأصبح الكل يتهافت على إجراء لقاء 
مع توفيق إن كان من خالل التواصل 
معــي أو مــع إبنة شــقيقتها الزميلة 
لينا رضوان التي تشرف على الصفحة 
الكبيرة ســميرة  الرســمية لمطربتنــا 

توفيق ، وأنا بدوري أدير هذه الصفحة 
وأجيــب علــى أســئلة محبيهــا بعــد 
الحصول علــى ا�جوبة مباشــرة من 
مطربتنــا الكبيرة أو من خــالل زميلتنا 
لينا، وجمهور المطربة سميرة توفيق 
كبيــر جــدå وكل محبيهــا يضعــون 
صفحتهــا  علــى  وأغنياتهــا  صورهــا 
بشكل دائم، ويحبونها محبة كبيرة 
ويذكرون جيــدå كل أعمالها الغنائية 

والتمثيلية».
وختم جوزيف حديثه معنا بالقول: 
«أتمنــى الصحــة لــكل فنانــي الزمن 
الجميــل، وأشــكرهم علــى ثقتهم 
 åبـــي وبقلمــــي، وشكـــــر الكبيـــــرة 
لـــ «ســيدات وأعمــــــال» علــى هــــــذا 

الحوار الجميل».
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مهرجان مجلس المرأة العربية لبنان
اطالق مبادرة  «نحن أيضÁ مبدعون» لذوي االحتياجات الخاصة 

ــرأة  ــم «ال مجلس  نــظــم 
العربية» والمنظمة «العربية 
االجتماعيــــة»،  للمسؤوليـة 
العربية  ــراة  ــم ال مــهــرجــان 
البلدي  الــقــصــر  مــقــر  ــي  ف
في  لبنان،   – الحازميــة   –
الوزراء  مجلس  رئيس  رعاية 
ــي تـــمـــام ســـالم،  ــان ــن ــب ــل ال
واطلقا خالله مبادرة برنامج 
«نحن ايضا مبدعون»، لدعم 
ــات  ــاج ــح ال ذوي  ـــــدرات  ق
الــخــاصــة وتــعــزيــزهــا، في 
المهجرين  ـــرة  وزي حــضــور 
اليس  بالتكليف  والــعــدل 
ــالم،  س ممثلة  شبطيني 
الدفاع،  وزارات  عن  ممثلين 
ووزراء  العمل،  االقــتــصــاد، 
ــات  ــي ــص ــخ ــن وش ــي ــق ــاب س

نسائية.
ترحيبية  كــلــمــة  ــد  ــع وب
تحدث  نصار،  طوني  القاها 
جان  الحازمية  بلدية  رئيس 
أنه   فأكد  االســمــر،  الــيــاس 
بدورها،  المرأة  ارتقت  «كلما 
ــى احــســن  ــل وقـــدمـــتـــه ع
المجتمعات  ارتقت  ــه،  وج
مسؤولية  اكثر  مراتب  الى 

وانسانية».
شبطيني  تــحــدثــت  ــم  ث
ــرأة  ــم ــت: «شــــاءت ال ــال ــق ف
ان  بــــارادتــــهــــا  الـــعـــربـــيـــة 
ــوض  ــه ــن ــــبء ال ــل ع ــم ــح ت
تتقدم  وان  واالستنهاض، 
ــداء  ــن الــصــفــوف تــلــبــيــة ل
المهمات  حيث  ــب  ــواج ال
رياح  اشتداد  مع  تتعاظم 
وانتشار  المتنقلة  الحروب 
الهدامة،  االصولية  االفكار 
التفرقة  زرع  على  العاملة 
واالنــقــســام، واالنـــجـــازات 
ــذا  ــى ه ــل والـــنـــجـــاحـــات ع
الصعيد ال تحصى وال تعد». 

عضو  الـــقـــت  بــــدورهــــا، 
لبنان  عــن  ا�مــنــاء  مجلس 
في مجلس «المراة العربية» 
أكدت  كلمة  سليمان  لــور 
ال  الـــمـــرأة  ـــق  «ح أن  فــيــهــا 
من  منة  وليس  يستجدى 
ــــد»، مــشــددة عــلــى أن  اح
«معيار النجاح والتفوق ليس 
للموهبة  وانــمــا  للجنس، 
والعلم والجهد والثقافة». 

من جهتها، أكدت رئيسة 
العربية  «الـــمـــراة  مجلس 
االجتماعية»  للمسؤولية 
«المؤسسة  أن  مكرزل،  لينا 
وأن  الــمــرأة،  �جــل  تعمل 
المراة قادرة على تأدية كل 
الى  قــاومــت  فقد  االدوار، 
جانب الرجل واثبتت قدرتها 
والمثابرة»،  والعمل  بالعلم 
متسائلة: «لماذا يتم تغييب 

المرأة عن مراكز القرار؟».
ــل  ــث ــم ــــدث م ــــح ـــــم ت ث
العربية  «المنظمة  رئيس 
االجتماعيـــة»،  للمسؤوليــة 
في  العربي  التعاون  سفير 
عيسى  محمد  المنظمة 
ــى «ما  الــعــدوان، فــأشــار ال
العربية  الـــمـــرأة  حققته 
تطور  من  ومثابرتها  بيدها، 
وانـــجـــاز، ومـــا فــرضــتــه من 

إلى  الفتا  وحقيقة»،  واقــع 
 57% تشكل  «الـــمـــراة  أن 
العالم  سكان  نسبة  من 

العربي». 
المهرجان  في  وتحدثت 
في  ــرأة  ــم ال لجنة  رئيسة 
أسماء  المحامين  نقابة 
ان  فاعتبرت  حمادة،  داغــر 
اطلقتها  الــتــي  «الــمــبــادرة 
الـــمـــنـــظـــمـــة الـــعـــربـــيـــة 
االجتماعيــــة  للمسؤوليــة 
العربية،  الــمــرأة  ومجلس 
ـــدف نــبــيــل وعــظــيــم اذ  ه
الــحــاجــات  ذوي  يــســاعــد 
لهم  ــون  ــك ــي ل الـــخـــاصـــة 
التمييز  ازالـــة  فــي  بــارز  دور 
ـــي، ويـــدعـــم  ـــاع ـــم ـــت االج
قدراتهم ويعزز انتمائهـــم 

الــــى المجتمع».
المهرجان  خـــالل  وتـــم 
نسائية  شخصيات  تكريم 
ـــي مــجــال  ونـــاشـــطـــات ف
االجتماعيــــة،  المسؤوليـــة 
منى  السابقة  الوزيرة  وهن: 
سهام  شــويــري،  عفيش 
صباح  دالل  خــضــر،  صعب 
غانم، فيفي ناصيف كالب، 
الصوفي  هناء  الــدكــتــورة 
ــالق  ــم اط ــاف. كــمــا ت ــس ع
مبادرة «نحن ايضا مبدعون» 

عن  مرئي  عرض  خالل  من 
المؤسسات المشاركة في 

المسابقة.
تخّلله  ــذي  ال المهرجان 
عرض موسيقي راٍق قّدمته 
 ،Peppers Flavor فرقـــــــة 
يطلق  لكي  مناسبة  كــان 
 Îالمجلس مبادرة «نحن أيض
تقديم  تم  حيث  مبدعون» 
التقدير  وشهادات  الجوائز 
من  الثالث  ا�ولين  للفائزين 
الخاصة  اÁحتياجات  ذوي 
ــول  ــم ح ــه ــات ــوم فـــي رس
المهرجان،  موضوع  المرأة، 
مجلس  أَضــــاء  ثــم  ـــن  وم
شعلة  ــة  ــي ــرب ــع ال ـــرأة  ـــم ال
 Îأيضـــ «نحن  برنامج  مبادرة 

مبدعون».
هذا وتّم خالل «مهرجان 
المرأة العربية 2016» مراسم 
اللبنانية  الــفــنــانــة  إعـــالن 
جاهدة  السيدة  الكبيرة 
مجلس  ــرة  ــي ــف س وهـــبـــة 
�نشطة  العربية  ــرأة  ــم ال
المسؤولية اÁجتماعية في 

المنطقة العربية.
واختتم المهرجان بقطع 
قالب الحلوى وأخذ الصورة 
التذكارية، تبعهما كوكتيل 

على شرف الحضور.
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هناك قول مأثور يقول : المرأة التي تهز العالم بيمينها تهز العالم بشمالها، كما أن رسول ا¾ صلى ا¾ 
عليه وسلم قال بأن الجّنة تحت أقدام اºمهات، فجعل كل موروث الدنيا وا½خرة تحت قدميها، هذا القول 
الذي قاله رسول ا¾ باÎضافة إلى توصيته باºم يّدل داللة على أن لÙم مكانة ال توازيها أي مكانة في العالم 
أجمع، ونحن اليوم حين نحتفل بعيد اºم عالميÅ فإنما نحتفي بدورها في التربية وفي دورها في حياة الفرد 

والمجتمع حول هذه المناسبة نلتقي مع السادة العلماء لنعرف كيف ينظر المسلم لهذا العيد .

عيد ا�مهات أحلى ا�عياد

د. يوسف مرعشلي

قال د. يوسف مرعشلي ا�ستاذ المحاضر في 
الوالدين  أحد  يعط  لم   : ا�وزاعي  اÁمام  كلية 
الــقــرآن  فــي  ــل  وج ــّز  ع  Òا ــر  أم كما  حقهما 
اÁسالم  الشريفة،  النبوية  السنة  وفي  الكريم 
كّرم الوالدين تكريمÎ عظيمÎ كبيرå جدå واÒ عّز 
وجل بّين إلى أن أصل اÁنسان ومنشأه ووجوده 
عّز   Òا بخلق  هو  إنما  الدنيا  الحياة  هذه  في 
وجل له وأن سبب وجوده في هذه الدنيا هما 
اي��ا  اال  ت��ع��ب��دوا  اال  رب��  س  «وق فقال:  والديه 
الوالدين  إلى  باÁحسان  أمرنا  �ساًنا»  ا وبال�الدين 
في  نطيعهما  ال  لكن  كافرين،  كانا  وإن  حتى 
ذلك  سوى  وما  به  أمرا  إن  والشرك  الكفر  أمر 
والبّر  اÁحسان  وحق  الطاعة  حق  علينا  فلهما 
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بلغا  إذا  ــاصــة  وخ إليهما 
غير  ا�مــم  لكن  الكبر  سن 
تكّرم  أن  أرادت  المسلمة 
 Îيوم لــهــا  فجعلت  ا�م 
واحدå في العام يكّرم فيه 
أمهاتهم، فإقتصروا  ا�بناء 
على  يأتوا  ولــم  ا�م  على 
 åكثير يتعب  الذي  ا�ب  ذكر 
ليؤسس   åكــثــيــر ويــشــقــى 
لÉم  فقط  فجعلوا  أوالده 
العقل  بنقص  نقص  وهذا 
العاطفة  ونقص  البشري 
فجعلوا  اÁنــســان  ونقص 
عبارة  العيد  هذا   ،åعيد لÉم 
السنة  في  واحــد  يوم  عن 
فيأتيها  أمه  الولد  به  يكرم 
عليها  بها  يضحك  بهدّية 
أغنية ست الحبايب يا حبيبة 
ــل  ــأك لــســامــيــة أحــمــد وي
الغاتو والمقبالت والعصائر 
ويظن  شــيء  كل  وإنتهى 
أن قد أرضى أمه وأسعدها 
في  الوحيد  اليوم  هذا  في 
كل  فــي  هــو  بينما  السنة 
ويخالفها  يغضبها  العام 
ويعّكر مزاجها وال يطيعها 
يوم  في  سوى  يرضيها  وال 
عيد  هو  السنة  في  ــد  واح
تكريم  من  هذا  فهل  ا�م. 
لÉم، اÒ عّز وجل أمر الولد 
حياته  من  لحظة  كل  في 
مع كل نفس أن يكرم أمه. 
بن  علي  أبن  الحسن  سيدنا 
عنه،   Òا رضــي  طالب  أبــي 
مع  ليأكل  جلس  إذا  كــان 
يديها  إلى  ينظر  كان  أمــه، 
صحن  إلى  يدها  مّدت  فإذا 
يتركها  إليه،  يسبقها  لم 
وتنظر  تشتهي  مــا  تــأكــل  
يسبقها  فــال  عينها  إلــيــه 
تأخذ  أن  تــريــد  صحن  ــى  إل
ينفخ  ال  وكان  الطعام  منه 
بالهواء  الحار  الطعام  على 
من فمه حتى ال تصدر منه 
 Òا نهى  التي  أف  كلمة 
يقولها  أن  الولد  وجــل  عــّز 

ُأفٍّ  َلُهَما  َتُقْل  َلا   »  : لوالديه 
َلُهَما  َوُقــْل  َتْنَهْرُهَما  ــا  َوَل
كلمة  يعني  َكِريًما»  َقْوًلا 
التي هي تصدر من اÁنسان 
بأمر  ـــداه  وال يــأمــره  حينما 
منهم  يتضّجر  أن  فيريد 
أقل  هذه  أّف  لهما  فيقول 
كلمة للتضجر منهّي عنها 
من  بأكبر  بال  فما  اÁنسان 
التضجر  كلمات  من  ذلــك 
ــرب  ــض والــشــتــيــمــة بــل وال
نشاهده  ــا  م ـــذا  وه  Îأيــضــ
المعاصرة  مجتمعاتنا  في 
ـــن يــضــرب  ـــاك م ـــن ـــل وه ب

يقتلهما  ومــن  والديه  من 
ويزهق أرواحهما فهل هذا 
وصلت  أين  ا�م،  إكرام  من 
حينما  الـــيـــوم  ــة  ــبــشــري ال
ودينها  ربها  عــن  إبتعدت 
عّز  رّبها  وكتاب  وإسالمها 
صلى  نبّيها  ــة  وســّن ــل  وج
وصلنا  وســلــم،  عليه   Òا
في  أصبحنا  الحضيض  إلى 
غابة يأكل القوي الضعيف، 
وال  أحـــد،  أحــد  يحترم  وال 
عاطفة  وال  دين  وال  أخــالق 
هــذا  ســلــيــمــة،  ــرة  ــط ف وال 
عن  إبتعادنا  بسبب  كــّلــه 

العظيم   Òا ــأل  أس ديننا 
أن  العظيم  ــرش  ــع ال رب 
دينها  إلى  اÁسالم  أّمة  يرّد 
ـــا  ـــوده ووج أخـــالقـــهـــا  و 
وهـــويـــتـــهـــا اÁســـالمـــيـــة 
في  نحتفل  وأن  الصحيحة 
ثانية  كل  وفي  لحظة  كل 
نعيش  طالما  عمرنا  مــن 
 Òا صلى  والرسول  معها 
الجنة  أن  قال  وسلم  عليه 
تحت أقدام ا�مهات أي أن 
أمه  جانب  إلى  يجلس  من 
فهو في الجنة فهل يدرك 

مّنا أحد هذا الكالم.  

د. عاصم كّيالي
 

قال د. عاصم كّيالي ا�ستاذ المحاضر في كلية اÁمام ا�وزاعي  :طبعÎ نظرة اÁسالم 
ثابتة ال تتغّير في الثوابت ومنها قداسة ا�م في اÁسالم فاÒ سبحانه وتعالى يقول: 
سأله  لما  وسلم  عليه   Òا صلى  والنبي  ا»  ً كر ق�اًل  لهما  وق  تنهرهما  وال  ا  لهما  ت  «ال 
ثم  قال:  أمك.  قال:   من؟  ثم  قال:  أمك.  قال :  بصحابتي؟  الناس  أحق  من  الصحابي: 
أبوك. فا�م كما يقول الشاعر مدرسة إن أعددتها  من؟ قال: أمك قال: ثم من؟ قال: 
أعددت شعبÎ طيب ا�عراق، والجنة تحت أقدام ا�مهات كما قال النبي صلى اÒ عليه 
وسلم فا�م هي ربة ا�سرة التي يتربى ا�طفال في أحضانها وهي التي تنشئ ا�جيال 
وتنشئهم على حب اÒ وحب ورسوله وعلى حب ا×خرين وعلى التواصل مع ا×خرين 

هذا ما يحّثنا اÁسالم عليه وهذا ما يحّث عليه ا�م. 
حاورهم : خالد اللحام 
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أمهات بديالت وهبـــن حياتهـــن أكثـــر
مــــن ا�م الحقيقيــــة

منــال كجــك (27 ســنة) 
الحــاالت   مــن  واحــدة 
الجميلــة هي وشــقيقتها 
عبير، منال التــي ولدت في 
 27 مدينــة طرابلــس قبــل 
عامــÎ لــم تعــرف والدتهــا 
قط، سوى من خالل بعض 

الصــور الموجــودة في 
فحيــن  منزلهــم، 

وبعــد  والدتهــا 
فقــط  أشــهر   5
والداتهــا  توفيــت 

هذا  في  حياته،  سيدة  إلى  لتقديمها  أفضلها  وإختيار  الهدية  بتحضير  ا�مهات  عيد  موسم  في  ينشغل  جميعنا   
المناسبة  وهذه  والدتهم  دون  يعيشون  آخرين  هناك  أن  وقت  في  يقدمون،  ما  ويحتارون  الجميع  ينشغل  الموسم 

بشكل خاص وأي مناسبة فرح أخرى بالعموم تنغص عليهم فرحتهم كون «سيدة البيت» غير موجودة.
هي مشيئة اÒ وإرادته أن يختار من خلقه من سيكون يتيمÎ ومن ال، لكن من المؤكد أن رحمته الواسعة وضعها 
في قلوب أمهات بديالت، صحيح انهن لن يستطعن ملئ الفراغ الكبير ودور ا�م ا�ساسي، لكن تلك ا�مهات البديالت 

وبفضل قدرتهن القوية وروحهن الشفافة يخلقن جوå من الحنان الولئك اليتامى.
ال  ذاته  الوقت  في   ،Îإسالمي واردة  غير  ولد  تبني  فكرة  كون  العازبة،  ا�م  عن   åكثير نسمع  ال  الشرقي  مجتمعنا  في 
يمكن للمراة اÁرتباط بعالقة خارج إطر الزواج لكي تنجب فقط وتعيش امومتها. ولكن هناك سيدات إستطعن بفضل 

عاطفتهن الكبيرة التحّول إلى أمهات بديالت إما الوالد أقاربهن أو لصديقات لهن.
في هذا التحقيق نستعرض بعض الحاالت والنماذج �مهات وأوالدهن بالروح، على قاعدة «ا�م هي التي تربي وليست 

التي تنجب فقط».

خالتي 
تخّلت عن 

حياتها كاملة 
من اجلنا

ســميرة فيمــا كانــت تهم 
لها،  الحليب  لتحضير قنينة 
فسقطت أرضÎ نتيجة ازمة 

قلبية مفاجئة.
اليــوم  ذلــك  ومنــذ 
وعلــى  عليهــا  المشــؤوم 
وهمــا  عبيــر،  شــقيقتها 
خالتهمــا  مــع  تعيشــان 
التــي  وجدتهمــا،  عايــدة 
ســن  فــي  حينهــا  كانــت 
الخامســة والعشرين حين 
ومــن  شــقيقتها،  توفيــت 
ذاك التاريــخ قطعت عايدة 
 Îبعــدم الــزواج بتاتــ åعهــد

ونزلــت إلــى ســوق العمل، 
حيــث عملــت فــي محــل 
لÉلبســة معروف جدå في 
(شــمالي  طرابلس  مدينــة 
لبنــان)، ومن يومهــا ماتت 
رغبــة الحب لديهــا رافضة 
اÁرتبــاط بــأي رجــل يتقدم 
 Îعامــ  30 وتفرغــت  إليهــا، 

فقك لتربية عبير ومنال.
عن هــذا ا�مر تقول منال 
«ال أحــن صراحــة إلــى أمي 
أعرفها  ال  كوني  الحقيقية 

ســوى مــن خــالل 5 صــور 
لهــا، لكن حبــي الحقيقي 
لعايــدة،  هــو  والكبيــر 
 åبمامــا، وأقدر جد وأناديها 
مــا فعلتــه مــن أجلنــا ولو 
كانــت أمي ال تــزال حّية لما 
عاملتهــا بهــذه الطريقــة، 
يطمــع  الولــد  أن  لســبب 
بوالدتــه أكثر كونــه يعرف 
انه مــن واجبتها فعل ذلك 
ولكــن حيــن تكــون إمــراة 
اخــرى قــد وهبــت حياتها 



 Issue 95 | March - April - 2016  |51

فقــط لنا وأهملــت حياتها 
باكملهــا فهذا إنجــاز كبير 
نســاء  هنــاك  ان  أظــن  ال 
عليــه». يقدمــن   كثيــرات 
وتضيــف منــال انــه «خــالل 
خطوبتهــا،  حفــل  تعييــن 
وحيــن إنشــغلت بتحضيــر 
اقاربهــا  إلــى  الدعــوات 
مــن  علمــت  وأصدقائهــا، 
عايدة انها لن تأتي لحضور 
إستفســار  وبعــد  الحفلــة، 
تســتطيع  ال  انهــا  علمــت 
تحمل فكــرة خروجي من 
زوجي  منــزل  إلــى  منزلهــا 
فحيــت  المســتقبلي، 

تزوجت عبير وســافرت إلى 
أمــي  دخلــت  الســعودية، 
بحالة نفســية سيئة، وحين 
علمت اني ســارتبط إزدادت 

حالتها».
والــدة منــال تحلــم بــان 
شــقيقتها  إبنــة  تعيــش 
تحقــق  وان  هانئــة  حيــاة 
العائلــة التي لــم تحققها 
ان  فضلــت  كونهــا  هــي 
تبقــى عزباء مــن اجل اوالد 
لكــن  ســميرة،  شــقيقتها 
بــذات الوقــت يعــز عليهــا 
فراقهــا عــن البيــت الــذي 

تربت فيه 27 سنة.

أما الحالة الثانية المشابهة 
لقصة منــال ولكنها تختلف 
ببعــض التفاصيــل الكبيــرة، 
فهــي قصة جمانــة حمادة 
(هو إســمها بالتبني)، فهذه 
الفتــاة هــي مصريــة ا�صل 
وكان أهلهــا يعيشــون في 
الحــرب  وقــوع  قبــل  لبنــان 
العائلــة  وكانــت  ا�هليــة، 
تمتلك محــًال لبيــع الحلوى، 
توطــدت  الحــال  وبطبيعــة 
ا�صلييــن  اهلهــا  عالقــة 
بجيرانهــم الذين يســكنون 

في ذات العمارة في بيروت.
والقتل  الحرب،  إندالع  بعد 
علــى الهويــة والعــرق، كان 
نصيــب أهــل جمانــة الموت 
قتــًال نتيجة ســقوط قذيفة 
على ســيارتهم، فيما كانت 
هــي فــي أول ســنة حضانة 
ولــم تكمل الثالث ســنوات، 
الحادثــة  وقــوع  وحيــن 
المؤلمــة كانــت هــي فــي 
أهلهــا  جيــران  مدرســتها، 
وهم مــن آل «حمادة» كانوا 
متعلقين جدå بجمانة وحين 
ســماعهم خبــر مقتــل أعز 
دخلوا  والجيــران،  ا�صدقــاء 
في صدمــة، وبعد مرور أيام 
علــى الحادثــة قــررت عائلة 
«حمادة» تبنــي جمانة وترّبت 
مع اوالدهــم حتى أصبحت 
بمثابة شقيقة لهم، عاشت 
معهم وذهبت مثلهم إلى 
ولم  الفاخرة،  المدرسة  ذات 

جمانة: مات أهلي في قذيفة 
فتحولت جارتنا إلى أم لي

يكن ينقصها شــيء ســوى 
إبعــاد هــذه النظــرة، نظــرة 
الشــفقة، ولكــن رغــم كل 
امــراض المجتمــع تمكنــت 
الصمــود والتكييف مع  من 
واقعها الجديد وهي اليوم 
التــي  تعيــش مــع عائلتهــا 

تقدر كل ما فعلته �جلها.
«تعرف  انها  وتقول جمانة 
امها بالخيــال فقط، وصورة 
غيــر  وصوتهــا  وجههــا 
واضحان لها تماما، ولكن ما 
 Òأخذه القدر منها عوضه ا
عليهــا بعائلة ال تقــّدر، حتى 
انهــم كانــت امهــا الثانيــة 
تقف معها في أي مشكلة، 
وفــي حــال تشــاجرت مــع 
أخوتهــا كانــت امهــا «ناديا» 
تقــف إلــى جانبهــا،  كونها 
بينهــا وبيــن نفســها  كانت 
بحاجــة  أنــي  تشــعر  ناديــا 
أكبــر  ورعايــة  عطــف  إلــى 
مــن اوالدهــا وكي ال اشــعر 

بالتفرقة بيني وبين اخوتي».
وتلفــت جمانــة إلــى انها 
الجنســية  علــى  حصلــت 
تزوجت من  اللبنانية بعدمــا 
لبنانــي، لكن طــوال حياتها 
الجنســية  تحمــل  كانــت 
اهلهــا  وحــاول   ، المصريــة 
بالتبنــي منحهــا إياهــا لكن 
المحكمة الشــرعية رفضت 
الــذي  التبنــي  قبــول طلــب 
بموجبه تحصل جمانة على 

الجنسية اللبنانية.
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د. نزار يونس : 10 سنوات كافية لتحويل لبنان
الى مركز اقليمي دولي بارز

كتاب «جمهوريتي» يقترح خريطة طريق للنهوض االقتصادي

للدكتور  ــد  ــدي ج ــاب  ــت ك
ــس تــحــت عــنــوان  ــون نــــزار ي
في  يعرض  «جمهوريتي» 
خريطة  الــثــالثــة،  اقسامه 
السياسي  لــالصــالح  طريق 
طريق  وخريطة  لبنان،  في 
ــوض االقـــتـــصـــادي  ــه ــن ــل ل
واالجــتــمــاعــي، ورؤيــــة من 
الثقافة  وطـــن  لبنان  أجل 

والحرية .
االقتصادي  القسم  في 
يعاكس الدكتور يونس كل 
ا×راء السائدة بان لبنان وصل 
الى الطريق المسدود، وبأنه 
خالص  ال  بــأزمــة  محكوم 
منها، وخصوصا أنه ال يتمتع 
بعد بموارد طبيعية، تمكنه 

ــه الــعــام  ــن مــن أطــفــاء دي
الباهظ، وتخرج اقتصاده من 

الركود القاتل .
لــدى  ان  الــكــاتــب  يــؤكــد 
لبنان ميزات تفاضلية تؤهله 
للخروج من النفق ، اذا فهم 
التغييرات  طبيعة  حكامه 
الــتــي شــهــدهــا االقــتــصــاد 
هذا  فيستطيع  العالمي، 

ــوض مــجــددا  ــه ــن ــلــد ال ــب ال
والــتــحــول الـــى خـــالل 10 
سنوات الى مركز اقتصادي 
اقليمي دولي بارز ، اذا عرفنا 
ثــروة  نستفيدمن  كــيــف 
أدمغة  أي  ــــى،  االول لبنان 
تختزنه  ومـــا  الــمــواطــنــيــن 
على  ومقدرة  معرفة  من 

اÁبداع لÅنتاج .  

يونس  الدكتور  يستهل 
ــادي من  ــص ــت الــقــســم االق
ــع  كــتــابــه بــنــظــرة الـــى واق
اللبناني، فاذا هي  االقتصاد 
تعكس  ســوداويــة  نــظــرة 
حقيقة  وجــــرأة  بــصــراحــة 
الـــواقـــع، والــــذي عــبــر عنه 
اقتصادّي  «إخفاق   : بالقول 
صعيد  غــيــر  عــلــى  مــتــمــاٍد 
د بـــإفـــالس الــدولــة  يـــهـــدِّ
هجرة  الــشــعــب.  وإفـــقـــار 
انتظام  تهّدد  مستفحلة 
المجتمع وتوازنه وسعادته. 
للطبيعة  متفاقم   تشويه 
وتدمير  وللتراث،  وللمشهد 
ـــدود.  ح دون  مـــن  الــبــيــئــة 
دولــــة فــاســدة وفــاشــلــة، 
وعاجز.  مترّهل  عاّم  قطاع 
تعوزه  محبط  خاّص  قطاع 
بالنفس  والثقة  الشجاعة 

أو  مشلولة  طاقات  وبالغد. 
لة، وانعدام  بة أو معطَّ مغيَّ

رؤية».
وبالعقل  بالطبع  متفائل 
على الرغم من هذا الواقع 
يؤكد  وكوابيسه،  ومآسيه 
«متفائل  أنه  يونس  الدكتور 
ويقول:  ـــاÁرادة»  وب بالطبع 
فرد  كــّل  كما  �ّنني،  ليس 
من  الكثير  إلى  بحاجة  مّنا، 
هذا  في  للبقاء  الشجاعة 
تحّديات  ولمواجهة  الوطن 
فحسب،  الــمــأزوم  حاضرنا 
الوجه  شــاهــدت  �ّنــنــي  بــل 
فغدوت  للميدالّية،  ــر  ا×خ
وبالمنطق  بالعقل  متفائًلا 
في  حــدث  مــا  إّن  إذ  أيــًضــا، 
الثالثة  العقود  في  العالم، 
ما  أّن  لو  كما  جاء  الماضية، 
تغّير فيه قد ُفّصل خّصيًصا 

اب
كت

ي 
ة ف

حل
ر



 Issue 95 | March - April - 2016  |53

من أجلنا وعلى قياسنا». 
متغّيرات  «دهمتنا   : اضاف 
الوطن  فإذا  بعد،  نِعها  لم 
يــغــدو،  الـــمـــوارد  الشحيح 
مفرط  بل  ثرّيًا  مّنا،  وبغفلة 
الثراء بمكّوناته الموضوعّية، 
بــاســتــطــاعــتــنــا أن  وأصــبــح 
ــتــبــّوأ  ـــان، ون ـــزم نــخــتــصــر ال
بارًزا  مكاًنا  منه  عقد  خالل 
اÁقليمّي  االقــتــصــاد  ــي  ف
لــبــالدنــا،  �ّن  ــّي.  ــم ــال ــع وال
مقّومات حقيقّية للنهوض 
أهّم وأشمل مّما كان لتلك 
ودبي  كسنغافورة  البلدان 
موقًعا  اليوم  تتبّوآن  اللتين 
إليه،  نطمح  بــا�مــس  كــّنــا 

وكان باستطاعتنا بلوغه».
مثالي  يــونــس  ويعطي 
ويقول:  ــي،  ودب سنغافورة 
ببلده  قفز  ــو»  ي كــوان  ــي  «ل
ـــؤس  ـــب ــــن ال الـــصـــغـــيـــر م
ــتــخــّلــف والــجــهــل إلــى  وال
صدارة االقتصادات الحديثة 
عقود،  ثالثة  من  أقّل  خالل 
بن  محمد  فعل  وكــذلــك 
دبي  من  جعل  الــذي  راشــد 
ــرة الــزمــن  ــاض الــقــاحــلــة ح
أّي منهما  المقبل. لم يكن 
لكّنهما  فاتًحا،  أو  ســاحــًرا 
الشجاعة  من  الكثير  ُأعطيا 
وضوح  وُأعطيا  والعزيمة، 
شعبيهما،  ومحّبة  الرؤية 

وكان ذلك كافًيا».
ليحذو  لبنان  ينقص  وعما 
وعملوا  ــوا  ــزم ع ــن  م حــذو 
يونس:  يجيب  ــقــدمــوا،  وت
رئيس،  لنا  يأتي  رّبما  «غـــًدا، 
جديد،  فجر  ينبلج  ــا  ــم ورّب
ــس رئــيــًســا،  ــي ــرئ ويــكــون ال
وعزم،  رؤية  صاحب  ويكون 

ويعمل الستعادة الوطن».

العالم تغير 
ــــالم  ـــن االح وبـــعـــيـــدا ع
واالمـــانـــي يــشــرح يــونــس 
الصارمة  االقــتــصــاد  بلغة 

المتغيرات  بان  يقصده  ما 
وكأنها  حدثت  االقتصادية 
فيقول:  لــبــنــان،  أجـــل  ــن  م
عن  الـــحـــديـــث  ـــا  ـــدعـــون «ي
مثله  اللبنانّي،  االقــتــصــاد 
إلى  ــر،  آخ اقتصاد  أّي  مثل 
«بيئته»  خصائص  تحليــــل 

وتموضعها في العالم. 
في  االقتصاد،  علم  كان 
الماضي القريب، يرتكز على 
وكــان  نــظــرّيــة.  مسّلمات 
إذ  قومّي،  طابع  لالقتصاد 
باÁجمال  مقّوماته  استمّد 
الطبيعّية  ـــوارد  ـــم ال مــن 
ومن  الوطن  في  المتوافرة 
ــتــاج  ــل اÁن ــائ ــراكــمــات وس ت
القوى  ومــن  الــرأســمــالــّيــة 
باÁضافة  العاملة،  البشرّية 
ـــم ا�ســـــــواق  ـــج إلــــــى ح
لها  التابعة  وتلك  الداخلّية 
ورغم  النفوذ.  مناطق  في 
بما  يتأّثر  كان  االقتصاد  أّن 
ظّل  الحدود،  خــارج  يحصل 
بشكل عاّم اقتصاًدا داخلّي 

الطابع.
ــدور  ــال ـــة ب ـــدول ــت ال ــام ق
الشأن  إدارة  في  ا�ساسّي 
إيقاعه،  وضبط  االقتصادّي 

وكان القطاع العاّم غالًبا ما 
ويحتكر  اÁنتاج،  في  يشارك 
في  وخاّصة  أحياًنا،  بعضه 
تعتبرها  التي  القطاعات 
�منها  استراتيجّية  ــدول  ال

القومّي أو االقتصادّي.

ثورة االتصاالت
مــــع ثــــــورة االتــــصــــاالت 
المذهلة، حدث انقطاع في 
التاريخ، فلم يعد المستقبل 
َوَلجنا  للماضي.  امــتــداًدا 
واكتسبنا  ــًدا،  ــدي ج  Îعالم
واستعملنا  أخـــرى،  علوًما 
البال  في  تخطر  لم  أدوات 
بمنطق  وسّلمنا  قبل،  من 

العولمة الذي يتمّيز با×تي: 
ساحًة  إلى  العالم  تحّول 
فوقها  يتواجه  مفتوحة، 
المنتجة  الشركات  منطق 
ــة  ــدول ــروة ومــنــطــق ال ــث ــل ل
ــاد  ــص ــت ـــن. صـــار االق ـــوط ال
م عــلــى الــســيــاســة،  يــتــقــدَّ
ــمــتــعــّددة  والـــشـــركـــات ال
تضّم  الــتــي  الــجــنــســّيــات- 
ــة  ــالق ــم ــع الـــشـــركـــات ال
والـــمـــتـــوّســـطـــة وحـــّتـــى 
أصبحت   - منها  الصغيرة 

والمنتج  الرئيسّي  المالك 
على  ا�هّم  والالعب  للثروة 
لقد  الــعــالــمــّيــة.  الــســاحــة 
وزوال  ــواق  ا�س انفتاح  أّدى 
إلى  الجمركّية  الــحــواجــز 
سيطرة  من  الشركات  تحّرر 
وأتــاح  الوطنّية،  السلطات 
واالستثمار-  ن  التوط} لها 
تلك  في   - لرغباتها  وفًقا 
أكبر  لها  توّفر  التي  البلدان 
للمنافسة  ممكنة  مقدرة 

في ا�سواق العالمّية.
في  النمّو  معّدل  أصبح 
ومستوى  -اÁنتاج  دولة  أّي 
مرتبًطا   - ــثــروة  وال ا�جـــور 
على  الدولة  هــذه  بمقدرة 
التفاضلّية  الميزات  توفير 
ــــذاب  ــــت الـــمـــقـــنـــعـــة الج
المستثمرين - أجانب كانوا 
للتوظيف   - مواطنين  أم 
من  المال  رأس  ر  تحرَّ فيها. 
وصار  القيود  ومن  الجنسّية 
التي  الــــدول  مــتــنــاول  ــي  ف

ُتحسن إغراءه الستقطابه.

دور الدولة 
ــر مــنــطــق الـــدولـــة  ــّي ــغ ت
وموقعها ووظيفتها، وغدا 
وحراجة  دّقــة  أكثر  ــا  دوره
وصعوبة من ذي قبل، فهو 
الشأن  في  يختزل  ما  غالًبا 
البنى  بتجهيز  االقتصادّي، 
وإعداد ما من شأنه اجتذاب 
ــذه  االســـتـــثـــمـــارات فـــي ه
حيث  العالمّية،  المنافسة 

البقاء لÉفضل.
ـــــوارد  ـــــم ـــــم تـــعـــد ال ل
الطبيعّية، وال القّوة الماّدّية 
ا�ســواق  وال  العسكرّية  أو 
ا�هــّم  العامل  الوسيعة، 
في االقتصاد. الثروة تحّولت 
أدمغة  إلى  آخر،  مكان  إلى 
تختزنه  ومـــا  الــمــواطــنــيــن 
على  ومقدرة  معرفة  من 
فالعولمة  لÅنتاج.  اÁبـــداع 
المحرومة  لÉقطار  أتاحت 
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الطبيعّية  ـــوارد  ـــم ال مــن 
ــة  ــع ــي ــوس وا�ســــــــــواق ال
والتراكمات الرأسمالّية، مثل 
إذا  جديدة  حظوًظا  بالدنا، 
أحسنت هذه ا�قطار تأهيل 
والتكي}ف  البشرّية  قواها 
التي  الجديدة  القوانين  مع 

ترعى هذا العصر. 
الهائلة  الــتــحــّوالت  هــذه 
بالذات  هي  حصلت،  التي 
كان  ما  �ّن  تفاؤلي،  مبّرر 
يصبح  قــد  بــا�مــس  ا  عصّيً
فالعولمة  ــيــوم.  ال متاًحا 
االقتصادّي  جانبها  في   –
موازين  قلبت   - ا�قّل  على 
المعايير،  ــت  ل ــدَّ وب الــقــوى 
حين أطلقت قدرات العقل 
قيود  من  وحــّررتــه  المبدع 

السلطة والمكان والزمان. 

غياب النقاش
ــرة  ــت ــف ــذ انـــتـــهـــاء ال ــن  م
يشهد  لـــم  ــة،  ــّي ــاب ــه ــش ال
على  جــّدّي  نقاش  أّي  لبنان 
مــســتــوى الـــدولـــة وأربــــاب 
ــن  ــي ــّي ــم ــادي ــل وا�ك ــم ــع ال
الميزات  يتناول  والــخــبــراء 
توطئًة  لبلدنا،  التفاضلّية 
ــة  ــة وطــنــّي ــاس ــي ـــــرار س Áق
ـــادّي  ـــص ـــت ــوض االق ــه ــن ــل ل
الالعبين  أدوار  ولتحديد 
على  النهوض،  عملّية  في 
بداية  في  به  قامت  ما  غرار 
«إيــرفــد»  بعثة  السّتينّيات 
ــادّي  ــص ــت فــي الــشــأن االق

واالجتماعّي.
بلدنا  في  الحاصل  الجدل 
حــول الــشــأن االقــتــصــادّي 
خلفّية  ذات  جـــدًال  ل  تــحــوَّ
يترّكز  بــامــتــيــاز؛  ســيــاســّيــة 
المالّية  اÁدارة  على  إجماًلا 
والسياسة  الــعــاّم  (الــديــن 
والفساد  والموازنة  النقدّية 
وغير  الــعــاّم  المال  وإهـــدار 
ذلك من القضايا التي تطرح 
القوى  بين  للسجال  كماّدة 

يتطّرق  ــم  ل الــســيــاســّيــة). 
وبشكل  لماًما،  إّلا  النقاش، 
ــّي إلــــى الــقــضــايــا  ــح ــط س
بإعادة  المتعلِّقة  ا�ساسّية 
اللبنانّي  االقتصاد  تموضع 
بنا  المحيط  اÁقليم  فــي 
شهد،  ــذي  ال العالم  وفــي 
فـــي الـــســـنـــوات الــثــالثــيــن 
مذهلة  رات  متغيِّ الماضية، 
االقتصادّية  المعطيات  في 
وفي  البشرّية  التنمية  وفي 
ــات الــحــكــومــّيــة  ــاس ــي ــس ال

والعالقات الدولّية.
 

ركود حتمي
من البديهّي أّن التحّوالت 
ــم  ــال ــع ــت ال ــل ــم ـــي ش ـــت ال
ا�قطار   Îوخصوص بأسره، 
بــّدلــت  ــد  ق بــنــا،  المحيطة 
ــة حـــاجـــات هــذه  ــع ــي ــب ط
«بيئة  دور  وعّطلت  البلدان 
التقليدّية.  اللبنانّية  ا�عمال» 
يشهده  ما  أّن  الراهن  فمن 
مريع،  ركــود  من  اقتصادنا 
ومن قصور بنيوّي، ما هو إّلا 

النتيجة الحتمّية لما يلي:
مجمل  إدراك  عــدم   -  1
الــالعــبــيــن عــلــى الــســاحــة 
التكّيف  حتمّية  االقتصادّية 
مع الواقع الجديد لÅقليم، 

استراتيجّية  وضع  وضــرورة 
وطنّية للنهوض االقتصادّي 
بلدنا  وخــصــائــص  ــالءم  ــت ت
المحيط  العالم  في  ودوره 
جذرّيًا  تبّدًلا  شهد  الذي  به، 

على كّل المستويات.       
بين  الثقة  ــدام  ــع ان  -  2
والمواقع  ــال»  ــم ا�ع «بيئة 
تنّوعــها،  على  السياسّيـــة 
المبادرة  شــّل  إلــى  أّدى  ما 
تحييدهــــا  أو  الفردّيــــة 
ممارستها  دون  والــحــؤول 
في  عنه  غنى  ال  الذي  للدور 
عملّية النهوض االقتصادّي. 
تعانيه  ــذي  ال اÁحــبــاط  هــذا 
جــّراء  ــن  م ا�عــمــال»  «بيئة 
انعدام الوزن، واقع ال يمكن 

إنكاره أو تخّطيه». 
ميزات تفاضلية

ولكن  صعــــب  الــوضــع 
ـــؤوس مــنــــــــه،  ـــي غــيـــــــــــر م
لمـــن  ممكنــــة  فالحلول 

يريـــدها.
يقول يونس : « لكن وعلى 
الرغم من هذا اÁحباط وما 
المهزوم  مجتمعنا  يعانيه 
وانسداد  وضياع  تشّتت  من 
يمتلك  بلدنا  زال  ما  آفــاق، 
مضى،  وقــت  أّي  مــن  أكثر 
القدرات والميزات التفاضلّية 

ــه الســتــعــادة  ــل ــؤّه ــي ت ــت ال
ُنجهد  لم  �ّننا  نبكيه  دور 
عليه،  للمحافظة  أنفسنا 
مجتمع  بناء  عن  وتخّلفنا 
لتلبية  ُمَعّد  متطّور  إنتاجّي 
في  المستجّدة  الحاجات 
وفي  بنا  المحيط  اÁقليم 
ا  كّمً تتجاوز  والتي  العالم، 
تــصــّوره.  يمكن  مــا  ــا  ــوًع ون
ُيعتمد  مــا  أهـــّم  ومـــن 

عليه: 
أ - تمّيز اللبنانّي في مجال 
وهي  ــة،  ــردّي ــف ال ــمــبــادرة  ال
المحّرك ا�هّم في اقتصاد 
اكتسب  وقـــد  الــمــعــرفــة. 
موقع  خــالل  من  اللبنانّي، 
وانفتاح  وظــروفــهــا  بـــالده 
مجتمعه، تجارب وتراكمات 
تاريخّية أّهلته للحذاقة في 
في  وللمرونة  االستيعاب، 
وللَجَلد  والتكّيف،  االنفتاح 
العمل،  على  ا�ســـطـــورّي 
في  واÁقـــدام  وللشجاعة 

المبادرات.
ا�عمال  بيئة  تتمّيز   - ب 
ــدرة على  ــق ــال ب لــبــنــان  ــي  ف
توفير التمويل الذي تحتاجه 
لتنمية  الــفــردّيــة  الــمــبــادرة 
ــة أو  ــتــاجــّي الــقــطــاعــات اÁن
العاّمة  الــمــرافــق  لتطوير 

وتحديثها وتشغيلها.
من  فائض  لبنان  في   - ج 
والفّنّييــــن،  االختصاصّييــن 
ـــن الــخــّريــجــيــن الــذيــن  وم
ــــّروا إلــــى الــهــجــرة  ــــُط اْض
وخبرة  تجربة  واكــتــســبــوا 
التي  ا�دمغة  ومن  فريدة، 
ما زالت بحاجة لمن يوّظفها 
ــات  ــدم ــخ ــة ال ــاع ــن ـــي ص ف
ل  واÁنتاج في مجتمع مؤهَّ
ّي في «اقتصاد  للعمل الجدِّ

المعرفة» 
لــبــنــان  ــة  ــّي ــراف ــغ ج  - د 
ــي وبــالــرغــم  ــت ــزة ال الــمــمــّي
من  بطبيعته  لــحــق  مــّمــا 
ــه من  ــران ــم ــع ــب، وب ــري ــخ ت
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من  وبالمشهد  تــشــويــه، 
ميزة  تعتبر  زالت  ما  انتهاك، 
المستثمرين  لدى  تفاضلّية 
مالئم  مكان  عن  الباحثين 
والتعليم  والترفيه  للسكن 
خاّصة  الصّحّية،  والعناية 
ُيعرف  ما  غالًبا  اللبنانّي  وإّن 
والكياسة  الضيافة  بكرم 
واالنفتاح علـى الفرح ورغــــد 

العيش.
لبنـــان،  هـ - خصوصّيــــة 

ومختبر  ثقافّي  كمشروع 
تواصل  وجسر  مًعا  للعيش 
والثقافات،  الحضارات  بين 
دوره  لــمــمــارســة  ــه  ــل ــؤّه ت
كــقــطــب إقــلــيــمــّي فــريــد 
للنشاطات الثقافّية والفّنّية 
وا�ديــان  الحضارات  ولحوار 
تمّيزه  كما  اÁنسان،  وعلوم 
الفكرّي  اÁنتاج  مجاالت  في 

والترجمة والنشر. 
فيض  مـــن  ــض  ــي غ هــــذا 

الميزات التفاضلّية التي في 
قاعدة  لتأسيس  متناولنا 
الخدمات  لتصدير  متينة 
فرص  وÁيجاد  والمنتجات، 
مع  تتناسب  �والدنــا  عمل 
نطمح  ــذي  ال ا×خـــر»  «لبنان 
أن  المطلوب  الستعادته. 
النزف  وقــف  على  نعمل 
منتجاتنا  نصّدر  وأن  والعار، 
تصدير  من  بدًلا  وخدماتنا 
ــاد ا�ّمــهــات.  ــب ــذات أك ــل ف

البلد  ــذا  ــه ل إّن  ــّم  ــه ــم ال
والميزات  الخصائص  مــن 
ــا يــؤّهــلــه لــلــتــحــّول إلــى  م
مجاالت  في  إنتاج»  «مجتمع 
ــّددة، خــصــوصــÎ في  ــع ــت م
يوّفر  ما  المعرفة،  اقتصاد 
للبقاء  لشبابنا  الــفــرصــة 
ـــي وطــنــهــم  والــعــمــل ف
خدماتهـــــــم  ولتصديـــر 
مـن  بـــدًلـــا  ومــنــتــجــاتــهــم 

تصديـر أدمغتهــم».

ثالث ندوات لكتاب «جمهوريتي» االول 
في معرض بيروت العربي الدولي 

لمناســبة صــدور كتاب جمهوريتــي للدكتــور نــزار يونس 
اقيمت سلســلة نــدوات لبنانية وعربية تناولـــــت مواضيـــع 

الكتاب السياسية واالقتصادية والثقافية .
خالل اطــالق الكتاب في معــرض بيروت العربــي الدولي 
للكتــاب فــي كانــون االول ديســمبر 2015 نظمت دار ســائر 
المشــرق نــدوة شــارك فيهــا الــى الدكتــور يونــس، الخبير 
ســالم،  صــالح  الصحافــي  اســكندر،   مــروان  االقتصــادي 
والدكتــور انطوان واكيم ، وحضرتها وزيرا ونواب ونخبة من 

المفكرين والمثقفين اللبنانيين .
وفــي عمان نظــم منتــدى الفكر العربــي وراعيــه ا�مير 
حسن بن طالل، احتفاال الطالق كتاب «جمهوريتي» واقيمت 
في شــباط فبرايــر 2016 نــدوة حوله شــارك فيهــا الدكتور 
محمد أبو حمور ا�مين العــام للمنتدى، وتحدث فيه ا�مير 
حســن، كما تحدث معقبا على الكتاب وزير الثقافة ا�ردني 
الســابق الدكتور صــالح جرار عضــو المنتــدى، وكانت كلمة 

لمؤلف الكتاب.
وحضــر اÁحتفــال رئيس مجلــس النواب ا�ردنــي عاطف 
يوسف الطاونة، رئيس مجلس ا�عيان ا�ردني، وزير ا�شغال 
العامة ســامي هلسه، أمين ســر البطريركية المارونية في 
عمان المونســنيور نبيه الترس، وزراء ونواب أردنيون سابقون، 

أساتذة جامعات ومفكرون ومهتمون.
وفــي اطــار المهرجــان اللبنانــي للكتــاب الــذي تنظمــه 
الرابطــة الثقافية في انطلياس – لبنان ، في اذار مارس 2016 
اقميــت ندوة مميــزة عن كتــاب «جمهوريتــي» حاضر فيها 
الوزير السابق جوزف الهاشــم والكاتبة مي منسى واستاذ 

االقتصاد كامل وزنة .
تــال الندوتين في لبنــان توقيع الكتاب الــذي أحتل المركز 
االول في فئة الكتب السياســية في معرض بيروت العربي 

الدولي للكتاب 2015 . 

ندوة انطلياس

ندوة عمان

ندوة البيال
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هـدى شديــد:   ليـس بالدواء وحده ُيشفى 
اÒنســان وهــــذا ما أراده ا¹

• كيف جاء إختيارك 
لعنوان «ليس بالدواء 

وحده»؟
ليس  ـــــــدواء  ال �ن 
الــذي  الوحيد  الــشــيء 
ومن  اÁنسان،  يشفي 
يشفيه،  أال  الممكن 
أن  فيه  قــصــدت  ــد  وق
إلى  بحاجة  الــمــريــض 
الكثيـر من المقومــات 
ــي يــتــخــــــــــــــطــى  ـــ ـــ ك
وأكثر  المرض،  معاناة 
الحب  هو  يحتاجـه  ما 
واÁحتضان،  والحنان 
توفـرت  ا�مـــور  وهذه 

لي .
هذه  كتبِت  هل   •
تعانين  وأنت  الرواية 
كتبتــــها  أم  المرض 

بعد شفائك؟
كنت  حين  كتبتها 
ا�ول  بالعالج  أقـــوم 
ــة  ــاف ــك والـــثـــانـــي وب
أبقى  كي  المحطات 
وحيدة وال يراني الناس 
ومنكسرة،  ضعيفة 
ــاب قد  ــت ــك ال وبـــدايـــة 
أن  إال  صــعــبــة  ــون  ــك ت

وّقعت اÎعالمية هدى شديد كتابها «ليس بالدواء وحده»، الصادر عن «دار النهار»، وذلك في معرض الكتاب 
في بيروت.

 شديد تروي في كتابها قصتها مع مرض السرطان وشفائها منه.
«سيدات وأعمال» كانت حاضرة في حفل التوقيع وعادت بهذا اللقاء مع شديد.

اÁنــســان  ويجعل  جميلة،  نهايته 
المحطات  يتخــــطى  أن  يستطيـــــع 
أن  ليرى  الظروف  وأصعب  السوداء 
 Îودائم بالزهور،  مليئة  الطريق  نهاية 
بكل  ومضيء  إيجابي  وجـــه  هناك 

تفصيل في حياتنا.
• هل إخترت العذاب في مرحلة 

هـــو  أخـــرى  مــرحــلــة  وفــــــــي  ــا  م
إختارك؟

لم أختر العذاب، أنا أؤمن بأن هناك 
.Òورسالــــة، هذا ما أراده ا åوقدر åدور

يلخصها هذا  التي  الرسالة  ما   •
الكتاب؟

لكل   Îدرس الكتاب  يكون  أن  أتمنى 

أو  مــريــض،  جانب  الــى  يقف  إنــســان 
طريقÎ لكل مريض للعبور نحو الضوء 
جديدة. حياة  ونحو  وا�مل،   والشفاء 
ُيشفــــى  وحــــده  بالـــدواء  ليـــس 
اÁنسان، ُيشفـــــى بالحــــب والحـــب 

والحــب.
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«العمر له حقه» مثل كبرت وأنا أسمعه وأؤمن به، فاÁنسان البد أن يكبر في السن، وهذا ما 
إكتشاف  على  قدرته  وفي  الحياة  في  خبرته  إزدادت  اÁنسان  كبر  فكلّما  الحياة،  خبرة  تلزمه 
طبيعة الناس بعد تعامله معهم، وفي الوقت نفسه مع كبر السن يأتي في بعض ا�حيان 
الدماغية.  اليد حينما اصابتني الجلطة  تراجع الصّحة وإزدياد ا�مراض وهذا ما لمسته لمسة 
من  لجميع  اÁنسانية  الطبيعة  إكتشاف  إستطيع  السن  هذه  في  وإنني  أعتبر  كنت  ولكنني 
أعرفهم، ولكن كانت المفاجأة عند المرض في تغير معظم من كنت أعايشه في تعامله 

معي وفي ردة فعلهم بعد معرفتهم بخبر مرضي ودخولي إلى المستشفى. 
منهم من أثبت صدق معرفتي له،  وبقي على حاله في تعامله معي بل وإزداد إهتمامه بي 
ليسأل دائمÎ عن صحتي ويتأكد من أحوالي، �جده بجانبي عند الحاجة يساعدني إن تعّرضت 
بأصدقاء   Îمحاط أنه  يرى  حين  اÁنسان  شعور  اجمل  وما  عملي.  في  ويساندني  لمشكلة، 
حقيقيون، وإن كان البعض منهم ال أعرفهم ولكن معرفتهم لي عبر أعمالي وكتاباتي كان 
على  ومساعدتي  لدعمي  جانبي  إلى  وقوفهم  إلى  دفعهم  مما  حياتهم  على  التأثير  لها 
تخطي المرض وتحّديه �كون أقوى منه، وهذا ما لمسته في زيارتهم لي في المستشفى، 
القلب  يكبر  أصدقاء  هكـــذا  عني.  الدائـــــم  والسؤال  منزلــــي  فــــي  لي  زيارتهــــم  ثم  ومن 

بوجودهم ويفخر بهم ويشكر اÒ على وجودهم في حياته. 
ولكن هذا ا�مر لم يشمل الجميع فقد كشف البعض عّما في نفسه من خالل تصّرفاته، 
الدماغية وغير قادر على العمل  بأن أكون قد أصبحت عاجزå بعد الجلطة  فكأنما كان يأمل 
يخطر  ولم  الحساب  له  أحسب  لم  أمر  وهذا  أشغلها.  التي  مواقعي  إحتالل  ربما  ليستطيع 
على بالي من قبل، بل وأنه قد صدمني تمّني البعض لآلخرين بالشر ليستطيعوا أن يتقّدموا 
بأنه وإن توقفت عن العمل فالذي أوصلني لمركزي هو جهدي  بعملهم، ليغيب عن بالهم 
بنفس  المركز  نفس  إلى  الوصول  يستطيع  وإنه  إليه،  وصلت  ما  أحقق  حتى  وسهري  وتعبي 
الطريقة وما عليه سوى أن يتعب على نفسه وأن يتبع نفس المسار، فإن ما تحصل عليه من 

دون جهد أو ثمن ليس له قيمة.  
عجيب أمر هذه المدينة كيف يستطيع اÁنسان أن يبني خالل عمله شبكة عالقات وكأنها 
بناء من عّدة طبقات يخالها راسخة أو على ا�قل تصبح أكثر ثباتÎ مع مرور ا�يام، ثم يكتشف 
فجأة أن ما تحقق كله ال يساوي قرابة ظفر وإن كل ما بناه وعمل عليه، يمكن أن ينهار في 
لحظة واحدة، وكأنه بنى قصر رملّي معّرض بأن ينهار بمجرد إصطدامه بموج البحر في لحظة 

واحدة. 
ولكن المهم أنه في خضّم هذه المعاناة أنني شعرت بالصدق لدى الطرفين، الصدق في 
ا�مور  كل  في  ومعارضتي  كراهيتي  في  والصدق  بي،  واÁهتمام  عني  السؤال  وفي  محبتي 
اÁنسان  أن  نقول  أن   Îأيض المهم  من  لكن  عليها.  الضوء  وتسليط  ا�خطاء  أقل  عن  والبحث 
أن  كما  ومّرها،  بحلوها  هي  كما  نتقبلها  وأن  البد  فالحياة  الطرفين،  كال  تجاهل  يستطيع  ال 
المحب ال بد أن نبادله حّبÎ والحاقد نقول له سامحه اÒ �ن المعاناة البد أن تمّر عليه ويشعر 

بها لديه.
أتخيل  أن  أستطيع  ال  الماضي  إلى  ذاكرتي  في  عدت  إن  إنني  التأكيد  من  البد  الختام،  في 
أنا  شي  كل  من  الرغم  على  �نني  آخرين  أصدقاء   åمختار أو  مختلفة،  قرارات  مّتخذا  نفسي 
قيمة،  دون  تكن  لم  أخترتها  صداقة  اي  وأن  عميق،  تفكير  بعد  يكون  عمل  بأي  أقوم  حينما 
فكل إنسان في داخله خير وطيبة وساعدني في حياتي وإن كانت مساعدته لي لمصلحة ما، 
فبالختام النتيجة هي ا�ساس، والنتيجة التي أراها ا×ن هي شخصيتي الحالية التي أفخر بها 

وتجاربي في الحياة هي من أوصلتني إلى ما وصلت إليه.

المرض يكشف الطبيعة اÒنسانية

خالد اللحام
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مع من إحتفلت النجمات بعيد العشاق؟ 
ولمن أهدت الوردة الحمراء؟

هو عيد الحب، عيد العشاق وعيد القديس فالنتين حيث يحتفل بهذه المناسبة الكثير من العشاق في 
ببطاقات  التجارية  المحالت  وتتزين  الحمراء  الوردة  ثمن  14 شباط/فبراير، فيرتفع  العالم، في  بعض دول 

المعايدة والهدايا المخصصة للمناسبة.
نجمات تحت اºضواء إستطلعنا آراءهن حول عيد الحب وسألناهن: هل ال زال هناك حب حقيقي وصادق؟ 
المناسبة؟ لمن يهدين وردة حمراء؟ ومع من  ينتظرن هدية في هذه  العيد؟ هل  ماذا يعني لهن هذا 

إحتفلن بعيد العشاق؟

الفنانة فلة الجزائرية 
فهناك  وحبيبة،  وحبيب  وزوجة  زوج  بين  فقط   åمحصور ليس  الحب 
حب الوطن، حب ا�ب، وحب اÒ قبل كل شيء، المحبة هي كل شيء 

وبها نخلق كل شيء ونخلق السالم.
ال زال هناك حب حقيقي وصادق، وال بد أن يكون هناك إحترام متبادل 

بين الشريكين ليستمر الحب.
فلوال  الحالي،  زمننا  في   Îوخصوص جميلة  مناسبة  هو  الحب  عيد 
من  هديتي  وأنتظر  الهدايا  أحب   Îوطبع العالم،  نهاية  لكانت  الحب 

الحبيب .
أهدي وردة حمراء لحبيبي، ومعه إحتفلت بالعيد، قصتنا أصبح عمرها 
10 سنوات وال زلنا مع بعضنا، وحبنا لم يتغّير رغم بعض المطبات التي 

واجهتنا .

الفنانة رويدا عطية
بكل تأكيد ال زال هناك حب حقيقي وصادق، 
لكن بالدرجة ا�ولى يجب أن يكون هناك إتفاق 
بين شخصين ليشكال ثنائيÎ مناسبÎ، وفي النهاية 

لدي إيمان بأن لكل شخص نصفÎ مكمًال له.
الحب يجب أن يكون موجودå كل يوم وليس 
واحد،  يوم  في  تحديده  يتم  أن  الضروري  من 
اليوم  هذا  أنتظر  أنا  الشخصي  صعيد  وعلى 
وال  وأصدقائي،  �خوتي  محبتي  عن  فيه  �عّبر 
أنتظر هدية في عيد الحب �ني أفّضل الهدايا 

المفاجئة أكثر من هدايا المناسبات.
لتكون  الشهداء  �هالي  حمراء  وردة  أهدي 
ــل واجـــب منا  أق الــراحــلــيــن، وهـــذا  تـــراب  على 
وأتمنى  أجلنا،  من  بأنفسهم  ضّحوا  �شخاص 

الفنانة رويدا عطيةلكل القّراء كل الحب في كل أيام السنة.

الفنانة فلة الجزائرية



 Issue 95 | March - April - 2016  |59

الفنانة فيفيان مراد 
للحبيب  هي  الحب  ليلة  حبيبي،  مع  الحـــب  بعيــد  إحتفلت   
ا�خرى تعيشها كل  الحب  أنواع  له وحده، كل  الحمراء  والوردة 

يوم في حياتك وليس فقط في يوم عيد العشاق .
كل  رغم  السابق  من  أقــوى  هو  وربما  موجود  الحب   Îطبع
الحب  عن  تبتعد  يجعلك  ومــا  والتطّور  المجتمع  صعوبات 
الحقيقي، الحب اليوم أقوى من كل شيء �ن أمامه الكثير من 

التحديات.
الهدية جميلة، لكني في  أنتظر هدية كل يوم �ن  أنني  ربما 
عيد العشاق ال أنتظرها �ن الهدية الحقيقية هي عندما ينعم 
حب  وجود  هي  الحقيقية  فالهدية  حقيقي،  بحب  عليك   Òا
حقيقي وحبيب صادق، ولو لم يكن هناك حب حقيقي ما كنت 

وصلت ليوم أحتفل فيه بعيد العشاق مع شخص معّين.
أيام  وأحسب  أشهر  وسبعة  سنة  حوالى  منذ  مغرمة  أنــا 
الحب، وسعيدة جدå بحياتي، والحمد Ò أشعر بأنني محظوظة 

بحبيبي �نه يعاملني وكأنني أميرة آتية من كوكب ثاٍن .

الفنانة ميكايال 
إنسان  الحب موجود في كل  زال هناك حب حقيقي �ن  طبعÎ ال 
اÁحترام  نسبة  بحسب  تكون  الحب  في  الصدق  ونسبة  والدته،  منذ 
الحب  كان  كلما  بينهما  اÁحترام  زاد  كلما  شخصين،  بين  الموجودة 

صادقÎ ويدوم أكثر ويكون أجمل.
كل  فيه  يعّيد  أن  والمفروض   åجــد جميل  عيد  هو  الحب  عيد 

المتزوجين والمخطوبين والعشاق .
مرة  وال  سنوات،  العشر  حوالى  منذ  الحب  عيد  في  هدية  أتلَق  لم 
وردة  أهدي  الــورود،  ُيهدى  من  أنا  إجماًال  حمراء،  وردة   Îشاب أهديت 
حمراء لكل إمرأة لم تجد الحب بعد ولم تلتِق بنصفها ا×خر، فكل 
واحدة لديها أحد في حياتها وال بد أن يظهر هذا الشخص يومÎ ما، 

فإجعلوا إيمانكم كبيرå في الحب.
خالل  الناس  مع  وّعيدت  المسرح،  على  العشاق  بعيد  إحتفلت 

حفلين أحييتهما للمناسبة.

الممثلة داليدا خليل 
أن  الممكن  ا�خوة فمن  بين  أو  العائلة  الحب ضمن  المقصود  إن كان 
أثق بأنه ال زال هناك حب حقيقي وصادق، أما عن الحب بين رجل وإمرأة 
لنعود  الماضي  إلى  نعود  ليتنا  يا  الحب،  هذا  هناك  يعد  لم  أنه  فأظّن 
الذي عاشه أهالينا وأجدادنا �نه في هذا العصر  ونعيش الحب الصادق 

لم يعد هناك حب من دون مصلحة.
أحببتكم»،  أنا  كما   Îبعض بعضكم  «أحبوا  اÁنجيل  في  المسيح  يقول 
وليس  كلها،  الحياة  في  شيء  وأسمى  وأرقى  وأجمل  أغلى  هو  فالحب 
من الضروري أن يكون موجودå بين رجل وإمراة ليكون حبÎ حقيقيÎ، يجب 
هو  الحب  والناس،  وا�هل  وا�قارب  ا�صحاب  بين  بيننا،  الحب  يتواجد  أن 

معاملة من أي شخص موجود في حياتك وليس فقط من الحبيب.
وأنا  الدنيا،  هذه  في  عندي  ما  أغلى  �نها  أمي  إلى  حمراء  وردة  أهدي 

إحتفلت بالعيد مع مجموعة من ا�صحاب . الممثلة داليدا خليل

الفنانة ميكايال

الفنانة فيفيان مراد
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اÎعالمية راغدة شلهوب
طغت  �نه  ربما  وصادق،  حقيقي  حب  هناك  يعد  لم 
كنا  أو  عليها  تربينا  التي  المفاهيم  المصلحة،  عليه 

نتوقعها هي طبعÎ غير موجودة في هذه ا�يام .
ال  الذين  ا�شخاص  من  وأنــا   ،åكثير لي  يعني  ال  الحب 
يحبون اÁحتفال بعيد الحب، أشعر بأنه عيد يرتكز با�كثر 
نظرة  ليست  وهــذه  الخارجية،  وا�شــيــاء  الهدايا  على 
تشاؤمية، فجميل أن نهدي Peluche أو قلبÎ أحمر أو وردة 
حمراء، لكن أشعر بأنه با�كثر عيد للمراهقين الذين يرون 

الحياة بلونها الزهري.
إبنتي ناي هي الحب الحقيقي بالنسبة لي، وهي أكثر 
من يعني لي، وإن كان هناك من وردة أهديها فستكون 

لها .

الفنانة نانسي نصر ا¾ 
 100%  Îصادق يكون  أن  ممكن  السبب  ولهذا  شخص  لكل  نسبي  الحب 
بحسب إيمان ا�شخاص بمشاعرهم، وبالنسبة لي أقول إنه ال زال هناك حب 

صادق والمهم أن نجده.
يــزّوج  كــان  الــذي  فالنتين  القديس  ــرى  وذك جميلة  مناسبة  الحب  عيد 
ا�شخاص الذين يحبون بعضهم كي تكون عالقتهم مباركة وتحت رعاية 
هدية  على  أحصل  أن  وأحب  لي،  يعني  وهو  العيد  هذا  أنتظر   Îوطبع الرب، 

حتى ولو كانت هدية رمزية .
أهدي وردة حمراء لشريك حياتي، ولكني إحتفلت بالعيد مع الناس الذين 
كازينو  في  شباط/فبراير   13 السبت  ليلة  أحييتهما  بحفلين  وذلك  يحبونني 

آصاف وقلعة الرومية.

الفنانة ناي سليمان 
دون  من  إثنان  إجتمع  وكلما  الحقيقي،  الحب  مــن  تخلو  ال  الحياة 
بأنه  العلم  مع  بالمئة،  مئة  وصاق  حقيقي  حب  هناك  يكون  مصالح 
حتى المصالح أصبحت تدخل في العالقات الشخصية والزواج واÁرتباط، 
وإذا كان الشخص يدرك ما يريد في هذه الحياة سيعرف كيف يختار 

شريكه بطريقة أفضل.
أحب أن تكون كل أيامي حب، وال أريد أن أكون تقليدية في تفكيري 
وأن يكون الحب محصورå في يوم واحد بالسنة �حتفل بالعيد إن كان 
مع شريك أو مع أحباب أو مع العائلة، معنى الحب أكبر بكثير من أن 

نختصره في يوم واحد أو في هدية.
الوردة  هذه  تكون  أن  يجب  وال  يوم،  كل  حمراء  وردة  أهدي  أن  أحب 
مخصصة فقط للحب، كل شخص أحبه أرغب بأن أهديه وردة حمراء، 
مع  العشاق  بعيد  إحتفلت  �ني  ــوردة  ال هذه   åأحــد أهــِد  لم  ولكني 

جمهوري في مصر ومع الناس الذين يحبونني.

جوزيف بو جابر

اÎعالمية راغدة شلهوب

الفنانة نانسي نصر ا¾

الفنانة ناي سليمان

ن
ف
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صبحي توفيق يطلق أغنيته الجديدة «أخذتا كسرة»
... ويدعو يكون والء اللبنانيين للبنان ال للزعيم

أطلق الفنان صبحي توفيق أغنيته الجديدة ”أخدتا كسرة“ في حفل تكريمي 
نظمه سمير عمار والشاعر نسيم العلم، في حضور اعالمي الفت، في مطعم 

كوردوبا في البترون.
الوطنية  «للوكالة  الفنية  الصفحة  مندوبة  أجرته  خاص  حديث  في  ولفت 
الفنية»،  الساحة  عن  غيابه  وراء  سرا  هناك  «ليس  أنه  الى  شاهين،  ريم  لالعالم» 

مؤكدا أنه ”يتمهل في إنتقاء أغانيه ويفضل أن يقدم عمال يعيش طويال».
وأشار إلى أن أغنيته الجديدة ”أخدتا كسرة“ هي من كلمات الشاعر علي المولى 

وألحان محمود عيد وتوزيع عمر صباغ، آمال أن ”تنال إعجاب الجمهور».
أضاف: «تم تصوير ا�غنية على طريقة الفيديو كليب في منطقة البقاع وتحت 
إشراف المخرج زياد خوري، على أن يبدأ بثها قريبا، مشددا على أن ليس «هناك من 
يدعمه سوى اÒ وجمهوره»، متمنيا أن «يجد شركة إنتاج تقدر اللون الذي يقدمه»، 

وحتى ا×ن هو ينتج أعماله بنفسه.
وتمنى أن يقدم مجددا أغنية لÉم ، محييا «كل ا�مهات لمناسبة قرب عيدهن».

وعن الحركة الفنية على الساحة اللبنانية، قال توفيق:“أن الفن في لبنان ال يزال 
بألف خير، بالرغم من بعض ا�غنيات الهابطة التي يتم التسويق لها».

 ،«CD على  وتسجيلها  الطربية  ا�غاني  بعض  إحياء  إعادة  في  يفكر  «انه  وقال: 
الفتا إلى أن «الفنان هو الذي يختار ماذا يقدم لجمهوره، وليس عليه أن يتماشى 
أغاني  تكون  أن  أقله  ولكن  طربية،  أغاني  يقدم  أن  بالضرورة  او  موضة،  أي  مع 

راقية».
ودعا الشعب اللبناني إلى أن «يكون والءه للبنان وليس للزعيم».

«مراحل تشكيلية.. تنوع وتمّيز..»
التشكيلي  الفنان  افتتح 
(عضو  الدين  زيــن  محمود 
الحركة الثقافية في لبنان) 
التشكيلي،  الفني  معرضه 
فـــي قــصــر ا�ونــســكــو - 
عنوان  يحمل  الــذي  بيروت، 
�نــه  تشكيلية»  «مــراحــل 
وقضايا  مــواضــيــع  ــاول  ــن ت
مــتــنــوعــة ومــخــتــلــفــة من 
الــحــيــاة. فــســلــط الــضــوء 
والمقيدة  ا�م  المرأة  على 
ــة، والــطــفــولــة،  ــل ــام ــع وال
والطبيعة الساحرة، والفالح 
القرية،  وحــيــاة  المجتهد، 
والغدر  الصاخبة،  والمدينة 
والــحــرمــان والــفــرح وا�لــم 
ــاف  ــاة.. مــمــا أض ــان ــع ــم وال
المعرض  على  تميز  لمسة 

أشاد به الحاضرون.
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محافظة الشمال في لبنان تتحضر Òستقبال

أكبر «مول» تجاري فيها
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تنتظــر محافظــة الشــمال في لبنان وفي ســابقة هــي ا�ولى من نوعهــا، بناء أول «مــول» تجاري مــن نوعه في هذه 
المنطقة، وســيحمل المجمع التجاري المقبل إســم «الكورة مول»، والمشــروع الجديد ســيكون المرفــق التجاري ا�ول 
للتسوق والترفيه في محافظة عانت الكثير من اÁهمال وعانت الكثير من المعارك والحروب وتحديدå عاصمتها مدينة 
«طرابلـــس»، ما أعطى للمواطن اللبناني عامًة والعربي خاصًة إنطباعÎ سلبيÎ عززته التقارير اÁعالمية، فيمـــا الواقع ينفي 
هــذه الصورة. وهذا المجمــع التجاري هو تحًد كبير لصاحبه المقاول جورج عبداÒ الــذي أصّر على بذل جهوده المادية 
والمعنوية في ســبيل بناء هذا المجمع وســط منطقته، وهدفه ا�ساســي تأمين فرص عمل �بناء منطقته، ولوال ذلك 

لكان بناه في منطقة أخرى.

مار
ستث

ا
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ينتظـــر  مــول»  «الكــورة 
إفتتــاح أبوابــه فــي العــام 
2019 كأقصــى حــّد، فــي 
حين ان عمليات البناء بدأت 
منذ أشــهر وجيــزة، كذلك 
المحــالت  شــراء  عمليــات 

.Îعلى الخريطة بدات أيض
على مساحة ممتدة إلى 
13 ألــف متر مرّبــع، 10 ألف 
منهــا مخصصــة للمحالت 
ســيضمها  التــي  التجاريــة 
مشــروع «الكورة مول» في 
منطقة «كفر حزير» الكورة، 
وفــي حديــث مــع صاحب 
 ،Òالمشــروع جــورج عبــدا
المشــروع  هــذا  ان  أّكــد 
فــرص  ســيؤمن  المنتظــر 
عمــل �بنــاء الشــمال بما ال 
يقــّل عــن 300 فرصة عمل 
فقــط  داخل المول، ناهيك 
ا�خــرى  التوظيفــات  عــن 
المتاجــر والمطاعــم  فــي 
ســتكون  التي  والمقاهــي 

داخل هذا المجّمع».
فــي  المميــز  وعــن 
انــه  الجديــد  المشــروع 

يختلف عن الموالت ا�خرى 
هي  طرابلس  مدينــة  فــي 
عبــارة  هنــاك  المــوالت  أن 
متوســطة  متاجــر  عــن 
الغذائيــة  المــواد  لتبضــع 
وغيرهــا، إنمــا هــذا المــول 
محــالت  داخلــه  ســيكون 
لبيع الماركات العالمية من 
كذلك  والمالبس،  العطــور 

والمقاهــــــي  المطاعـــم 
التجارية  العالمــة  صاحبــة 
لهــا  ســيكون  العالميــة 
فــروع داخــل «كفــر حزيــر 
هنـــــاك  كذلــك  مــول»، 
مقاهي ومطاعم صغيرة، 
وســيضم المــول حديقــة 
أمامــه،  شاســعة  خضــراء 
وهنــاك مالعــب مخصصة 

ميــزة  وهــذه  لÉطفــال 
مهمة فيــه خاصة �هالي 
يبتغــون  الذيــن  المنطقــة 
التســوق وتمضيــة الوقــت 

مع عائالتهم.
فقــد  المواقــف  امــا 
المشـــــروع  لهـــا  خصــص 
ا�رض،  تحــــــت  طابقيــــن 
وأرض كبيــرة خلــف المول 
 Îمجانيــــ Îلتكــون موقـــفــ

للسيارات. 

ينقصــــــه  المشــــــروع 
«قاعة سينما»: 

ســيكـــــون  المشــــــروع 
مكتمــًال من عــدة جوانب، 
الترفيهية  المرافــق  أبرزهــا 
ينقــص  لكــن  داخلــه، 
المشــروع قاعــات ســينما، 
والتي تعتبر العنصر الجاذب 
المراهقين  من  كبيرة  لفئة 
حتى ســن الشــباب، خاصة 
في تلــك المنطقــة التي ال 
تتوافر فيها قاعات ســينما، 
وعن هــذا المشــروع يقول 
«هنــاك  أن   Òعبــدا جــورج 
النية، لكــن ننتظــر أن تأتينا 
عــروض مهمــة لÅســتثمار 
في مجــال الســينما، كون 
وتجهزتهــا  القاعــات  بنــاء 
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معّينــة،  ميزانيــة  يتطّلــب 
بالحصــول  نأمــل  ولكــن 
علــى عروضــات جيــدة من 
مستثمرين لبنانيين وعرب».

المحــالت  عــدد  ســيبلغ 
متواجــدة  ســتكون  التــي 
وموزعة علــى طابقين من 
المول (طابق أرضي وطابق 
محــًال،   150 نحــو  فوقــه) 
مســاحته،  محــل  ولــكل 
وقم تم بيع حتى اللحظة 
15 محًال، وطبعÎ سعر المتر 

ســيكون  للمحــل  الواحــد 
أقل حاليــÎ طالمــا هوعلى 
 Îتلقائي وسيرتفع  الخريطة، 
بعد اÁنتهاء من المشــروع، 
ويقــول عبــد اÒ أن ســعر 
المتر في الوقت الراهن هو 
 Î2000 دوالر أميركي، وطبع

تختلف مســاحة كل محل 
عن  ا×خر.

ويلفــت عبــد اÒ إلى أنه 
«يرفــض تاجيــر محالتــه، إال 
التــي  الكبيــرة  للشــركات 
لها صيــت ذائع فــي لبنان، 
كي يتجنب مســألة إقفال 
فــي  التأخيــر  أو  المحــل 
سداد اÁيجارات لذا سيلتزم 
ببيــع المحالت وفــي حالة 
للشـــــركات  تاجيرها  نادرة 

الكبرى.
«الشــركات  أن  ويضيــف   
الكبرى، وأصحاب العالمات 
فــي  المعروفــة  التجاريــة 
عالم الملبوسات وا�حذية 
والعطور، بدأ  يلفت نظرها 
التجــاري،  المجّمــع  هــذا 
داخله  لÅســتثمار  وتستعد 
كونه نقطــة وصل مهمة 

الشــمالية  العاصمــة  بيــن 
وبيــن أهــم مصيفــي في 
الشــمال هما  بشــري وا�رز، 
علــى  المــول  يقــع  حيــث 
الطريق العام لبشري وا�رز 
وهذه نقطة مهمة لجذب 
الزبائن، كما انه ال يبعد أكثر 
من 15 دقيقة عن طرابلس، 
ووجـــــود «الكــورة  مــــول» 
ســيحد من ضغط ســكان 
الشــمال الذيــن يقصــدون 
للتبضــع  وجونيــه  جبيــل 
وبالتالــي  موالتـــهــا،  مــن 
فــــخ  فـــــــــي  يقعــــــــون 

زحمـــات السيــر.
وعــن القيمــة اÁجماليــة 
لهذا الشــمروع  يقول عبد 
 20 نحــو  وصــل  انــه    ،Òا
مليــون دوالر أميركي، وهو 
مبلــغ غير بســيط نوعــÎ ما 

لكنــه يأمل جدå مــن نجاح 
المشروع، خاصة انه يتطلع 
نحــو إســتنهاض منطقته، 
وخلــق فرص عمــل عديدة 

�بناء الشمال.
  Òال يتخــوف جورج عبدا 
من تــرّدي ا�وضــاع ا�منية 
وال حتــى اÁقتصادية، ويرى 
أن مناطق عديدة من مدن 
لــم  الســياحية  الشــمال 
يتأثروا سابقÎ في إشتباكات 
طرابلــس وعلــى العكــس 
نهضة  المناطــق  شــهدت 
تجاريــة مهمة، لــذا يضمن 
ســيكون  المشــروع  بــان 
ضخمــَاً و مربحÎ وســيعود 
بالفائــــــدة اÁقتصاديـــــــة 

للمنطقة.
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إلى  الصلبة  الحجارة  أعمال فنية فريدة من نوعها حولت  بابتكار  لوبيز كاسترو  المبدع خوسيه مانويل  النحات  قام 
ابتكارات ومنحوتات مدهشة.

 وعمد النحات إلى نحت تماثيل بشكل مختلف بدت فيها الحجارة منحوتات ناعمة فكأنها مصنوعة من االسفنج أو 
الصلصال وحتى من الجلد.

وأضاف  مطواعا  يصير  الحجر  تجعل  «سحرية»  عالقة  هي  وإنما  مادية  ليست  الحجارة  مع  عالقته  إن  كاسترو  وقال 
«نحن يفهم واحدنا ا×خر ... فالحجارة ليست فاقدة للحياة، إنها تستطيع التعبير عن نفسها».

الجمود  الصخور من وضع  بها هذه  أن يخرج  التي استطاع كاسترو  بالطريقة  التفكير  الصعب  أن من  وبالرغم من   
والصالبة إلى «اللين» فإن النتيجة كانت أشكاال فنية غاية في اÁبداع.

الجمود  الصخور من وضع  بها هذه  أن يخرج  التي استطاع كاسترو  بالطريقة  التفكير  الصعب  أن من  وبالرغم من   
والصالبة إلى «اللين» فإن النتيجة كانت أشكاال فنية غاية في اÁبداع.

فنـان مبـــدع يحـــول الحجـــارة الصلبـــة
إلــــى منحوتات «لينــــة»
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فرعون أطلق جبيل عاصمـة السياحة العربية 
لعام 2016
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ــــر الــســيــاحــة   ــق وزي ــل أط
فرعون  ميشال  اللبناني 
جبيل  مدينة  بلدية  ورئيس 
اللبنانية  زياد الحواط «جبيل 
العربية  السياحة  مدينة 
2016» في لقاء أقيم  لعام 
ســانــدز»  «إده  مجّمع  فــي 
«يوم  السياحي، لمناسبة 
شباط   24 العربية»  السياحة 

مولد الرحالة إبن بطوطة.
وثائقي  بعد عرض فيلم 
عن حياة إبن بطوطة، ألقى 
فيها  رّحــب  كلمة  الحواط 
على  مشددا  بالحاضرين، 
ليست  جبيل  مــديــنــة  أن 
مدينة  بل  للجبيليين،  فقط 
كل  تمثل  واليوم  الجميع، 
العربي.  العالم  في  لبنان 
وهذا فخر لكل أبناء الوطن 
وجــبــيــل إلـــى الــمــزيــد من 

التقدم.
ــــة  ــــام ـــن عــــن «روزن ـــل أع
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ستقام  التي  اÁحــتــفــاالت 
أول  ــن  م  åـــدء ب للمناسبة 
العام  نهاية  حتى  نيسان 

الجاري.
ــالد  ــب ـــأ فــــرعــــون ل ـــن وه
بلديتها  ومجلس  جبيل 
جبيل  مدينة  انتخاب  على 
العربية  السياحة  عاصمة 
النهضة  2016، وعلى  لعام 
المدينة،  في  حصلت  التي 
مشيرå الى أنه «عندما ذهبنا 
العربية  الدول  جامعة  الى 
لم نحمل معنا فقط ملفا 
جبيل  مدينة  عــن  تاريخيا 
 Îأيض حملنا  بل  السياحية، 
ــراث  ــت ــارة وال ــض ــح مــلــف ال
والثقافة وتاريخ الفينيقيين 
واالنسان  الطبيعة  وجمال 
التي  السياحية  والنهضة 
تحققت في هذه المدينة، 
وكـــنـــا فــــخــــورون بــذلــك 
بأنه عندما يوضع  وواثقون 
طاولة  على  الملف  ــذا  ه
ال  العربية  الـــدول  جامعة 
انتخاب جبيل  مجال لعدم 
العربية  السياحة  عاصمة 

لعام 2016، وهكذا حصل.
وشــكــر فـــرعـــون دولـــة 
موقفها  عــلــى  الــكــويــت 

ــر بــاســتــمــرار الــدعــم  ــي ا�خ
لــلــبــنــان، مــشــيــرا الـــى «أنــنــا 
هذه  أن  نعلم  لبنان  فــي 
عابرة،  صيف  غيمة  الغيمة 
قوية،  العالقة  وستبقى 
بيننا  السابق  من  أقــوى  بل 
وبين الدول العربية، ونتمنى 
التوأمة  مشروع  يتأخر  أال 
السعودية  وأبها  جبيل  بين 
كبيرة  نهضة  تشهد  التي 
السياحي»،  الصعيد  على 
آمال أن تضع جامعة الدول 

المشروع على  العربية هذا 
الطاولة.

حصة  لجبيل  أن  وأكـــد 
في مشاريع وزارة السياحة 
خصوصا  الصعد،  كل  على 
ــروع  ــش ــالــنــســبــة الــــى م ب
كاشفا  الفينيقيين،  طريق 
سيعقد  قــريــب  لــقــاء  عــن 
أيار  شهر  أواخــر  جبيل  في 
ومنظمات  وزراء  بمشاركة 
واوروبية  ودوليـــــة  عالمية 
هــــذا  الــــى  بالنسبــــــــة 

رئيــــس  والقى  المشــروع 
بيــــروت  بنك  ادارة  مجلس 
فــــي  ــر  ــي ــف ص ــم   ــي ــل س
ــد  ــة، كــلــمــة اك ــب ــاس ــن ــم ال
المبدعين،  دعــم  فيــــها 
أن  بيروت»  «بنك  ومن واجب 
الموقــــع،  هذا  في  يكون 
هـــــــــــــــــذه  ــع  ــج ــش ي وأن 
المبادرات الرائعـــــة، ويحث 
على العطاء أكثــــر، لتصــير 
الساحل  لؤلــــؤة  جبيــل 

ليــــس اللبنانــــي فقــــط.
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ليــس كل مــن يذهــب الى عيــادة الطبيــب مريضÁ أو يشــكو مــن علة ما، 
فكثيــر من ا�حيــان قد تعاني مــن عوارض مرضيــة تكون نتيجــة لضغوط 
الحياة اليومية المرهقة، قد تدفعك أحيانÁ الى االعتقاد بأنك في حاجة الى 
زيارة الطبيب، لكنها في الحقيقة ليســت سوى عوارض عابرة، تستطيعين 

عالجها  بنفسك.

طبب نفسك بنفسك

حاالت ال تحتاج الى طبيب

آالم الظهر
لفترة  مكتبهن  خلف  يجلسن  اللواتي  العامالت  النساء  من  سيدتي  كنت  إذا 
في  مزعجة  بآالم  الفترات،  من  فترة  في  تشعري،  أن  بد  فال  الوقت،  من  طويلة 

الظهر والرقبة، لمعالجتها منزليÎ إتبعي الخطوات التالية:
حين تبدأ آالم الظهر بالظهور، استريحي في فراشك لمدة يوم كامل واحرصي 
على أن تكون حشية الفراش صلبة، ضعي على مكان ا�لم منشفة مغموسة 
في ماء دافئ، �ن ذلك يخفف ا�لم، ويسكنه، وال تنسي أن تدلكي ظهرك عدة 

.Îمرات يومي
أسبوع،  لمدة  مطبخ  كرسي  على  معتدل  وضع  في  إجلسي  ا�ول  اليوم  بعد 

وتجنبي االرهاق الجسمي، ورفع ا�شياء الثقيلة لمدة أسبوعين.
نفسك  تعرضي  أن  عليك  يتعين  الحالة  هذه  ففي  شديد،  بألم  شعرت  إذا  أما 

على طبيب مختص.

آالم الحلق
مع حلول الشتاء والطقس البارد، تكثر االصابة بآالم الحلق، وأفضل عالج منزلي 

اللتهاب الحلق هو الغرغرة بالماء المالح.
أذيبي ملعقة صغيرة من ملح الطعام في كوب من الماء الدافئ كل ساعتين، 
مع تناول جرعات من السوائل الساخنة، وإذا لم تتحسن حالتك خالل يومين، فال 

بد من االلتجاء الى الطبيب.

التهاب الجيوب ا�نفية
با�لم،  الشعور  أو  السائل  المخاط  وظهور  الجيوب  بالتهابات  العدوى  بدء  عند 
دقائق.  عشر  ولمدة  بالتبادل،  والمثلجة  الساخنة  اللمادات  سيدتي  استخدمي 
ضعيها على الخدين والجبهة، Áثارة المخاط وإخراجه من الجيوب، ثم ضعي بعد 

ذلك نقط من الماء والملح في ا�نف Áزالة االحتقان.
تدخني  وال  ساعات  وثــالث  ساعتين  بعد  ذلك  كــرري  بالراحة  تشعري  لم  إذا 

وابتعدي عن المدخنين، واشربي ماًء كثيرå واخلدي للراحة.
ال  مستمر  صداع  مع  الحرارة،  وارتفعت  بالدم،  ملون  أنفي  مخاط  ظهر  إذا  أما 

تترددي في الذهاب الى الطبيب.

الصداع
مسكن  حبة  بتناول  عليه  التغلب  فيمكن  بسيط  صداع  من  تشكين  كنت  إذا 
كمهدئ لÉلم. أما الصادع الحاد المزمن، فيتطلب سيدتي أن تبطئي في الحركة 
تريحيهما  أن  فعليك  العينين،  إرهــاق  الى   Îراجع الصداع  كان  وإذا  وتسترخي. 

واحرصي على تحسين اÁضاءة واÁقالل من القراءة ومشاهدة التلفزيون.
أما إذا لم يفدك شيئÎ من هذا، فال بد من استشارة طبيب العيون. 



هل تعاني من االفراط في تناول الطعام؟
مضر  هو  تفعله  ما  أن  يصفون   Áجميع الغذائي  وا�خصائي  أصدقاؤك،  عائلتك،  طبيبك، 

بصحتك وله تأثير سالب على حياتك.

هل تعاني من االفراط في تناول الطعام؟

صديقي القارئ!!!
هل واحدة أو أكثر من الجمل التالية مطابقة لحالك؟

١- آكل وجبات من الطعام أكثر من الالزم.
الكمية  �خــفــي  الطعام  مــوعــد  قبل   åــر س ــل  ٢-  آك

الحقيقية التي أتناولها.
٣- أنا مجنون با�كل في الصباح والمساء.

٤- آكل منفردå بعد ذهاب ا�هل وا�صدقاء.
٥- أشغل نفسي دائمÎ بأفكار عن الطعام.

٦- آكل كميات كبيرة من الطعام وفي وقت قصير.
٧- آخذ مسهالت �تخلص مما أكلت.

أكلت  ما  أحرق  كي  طويلة  لفترات  الرياضة  ٨-  أمارس 
من أطعمة تحتوي على الوحدات الحرارية.

إن جميع أنواع السلوك التي ذكرناها عزيزي القارئ تثبت 
أنك تأكل �سباب أخرى غير الجوع.

لماذا هذا السلوك؟ فإن الحل الوحيد للتخلص من هذه 
العادة هو أن تفهم نفسك جيدå وتحاول أن تفهم ماذا 

تريد من الحياة؟ ال تهمل نفسك واسع لتكون ا�فضل.

ما هي المكاسب التي ستحصل عليها إذا تخلصت 
من عادة اÒفراط في تناول الطعام؟

وليست  رحلة  بمثابة  هو  العادة  هذه  من  التخلص  إن 
الى  نظرنا  وإذا  سهلة، 
ــي  ــت الـــمـــكـــاســـب ال
عليها  ســتــحــصــل 
 Îـــــي حـــقـــ ـــــه ف
ستساعدك على 
الجيدة  الحياة 
تبدأ  وعــنــدمــا 

في  التغيرات  هــذه  ستكتشف  الطعام  من  بالتقليل 
حياتك.

- عالقاتك ستتحسن مع ا×خرين.
- ستكون أكثر جاذبية بالنسبة لنفسك ولآلخرين.

- ستجد متعة وسهولة في التحرك أكثر من قبل.
السريعة  الليلية والمآكل  تنهي وجباتك  أو  -  ستخفف 
مواقف  في  تضعك  أن  الممكن  من  التي  المضرة 

حرجة.
وللنشاطات  �صدقائك  الوقت  من  المزيد  -  ستجد 

االجتماعية المفيدة لك.
.Îوإنتاج Îستجد نفسك أكثر إبداع -

- ستجد نفسك أكثر قدرة على التفكير بوضوح.
- ستوفر المال الذي كنت تنفقه على المآكل.

لم  بالنفس  وثــقــة  أكــثــر  عاطفية  خــبــرات  -  ستجد 
تشهدها من قبل.

كل  مثل  الطعام  تــنــاول  فــي  ـــراط  اÁف مــن  التخلص 
المستلزمات  بعض  الى  القارئ  صديقي  ستحتاج  الرحالت 
واكتساب  الصبر  التحدي،  الى  تحتاج  هذه  حالتك  وفي 

أشياء جديدة ونافعة.
١- الصدق:

ـــى الــصــدق مع  ســتــحــتــاج ال
لتستطيع  نــفــســك 
وضعك  تحسين 
يعطيك  وهـــذا 
الفرص لالختيار 
وقلبك  عينيك 
ــــول  ــــل ــــح ــــل ل

الواقعية.

وليست  رحلة  بمثابة  هو  العادة  هذه  من  التخلص  وليست إن  رحلة  بمثابة  هو  العادة  هذه  من  التخلص  إن 
الى  نظرنا  وإذا  سهلة، 
ــي  ــت الـــمـــكـــاســـب ال
عليها  ســتــحــصــل 
 Îـــــي حـــقـــ ـــــه ف
ستساعدك على 
الجيدة  الحياة 
تبدأ  وعــنــدمــا 
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كما أن مفهومك الصادق عن الطعام سيعطيك القوة 
به.  تقوم  الذي  الخطأ  وتدرك  نفسك  مع   Îصادق لتكون 
وبذلك تستطيع حماية نفسك وتدرك الخطأ الذي تقوم 
الذي  الخطر  أن  كمنا  نفسك  حماية  تستطيع  وبذلك  به، 
تعرض نفسك له هو أكبر من انزعاجك من المشاكل التي 

تتعرض لها.

٢- إدراك النفس:
إدراك النفس هي جزء من المستلزمات التي ستساعدك 
خالل  االنفعالية  حالتك  عن  أكثر  تعلمك  عندما   åكثير
ا�وقات التي تقدم فيها على ا�كل بشراهة ستستطيع 
اكتشاف كل ا�سرار التي تجعلك تأكل أكثر من المطلوب.

٣- اÒرادة للتعلم ومعرفة حدود سلوك الفرد
معرفة  على  القدرة  هو  واÁدراك  الصدق  من   åجزء إن 
لما  أو  سلوكك  لــحــدود  معرفتك  إن  سلوكنا.  ــدود  ح
تفعله لنفسك يجعلك تشعر بالقلق. وتحمل هذا القلق 
على  تساعدك  جديدة  أشياء  لتعلم  اÁرادة  سيعطيك 

اكتشاف فرص جديدة

٤- اÒرادة للتعلم لتجعل اÄخرين يساعدونك
ال  لكن  وحــدك،  وتعاني  وحــدك  تأكل  أن  باستطاعتك 
تستطيع أن توقف هذا السلوك وحدك، إن رحلتك تتضمن 
وبالتدريب  الوقت  ومع  ومساعيهم،  ا×خرين  أفكار  تقبل 

ا�خذ  فكرة  تقبل  زيــادة  بإمكانك 
البداية  في  لكن  ا×خرين  بنصائح 
كل ما تحتاجه هو اÁرادة لمحاولة 

سماع آراء الغير.

٥- تقدير قيمة الوقت
الزائد  ــل  وا�ك الــزائــدة  الشراهة 

 .Îيحدث بسرعة لكن مؤقت
ليحصل   Îوقت يأخذ  الدائم  التغير 
ويبدأ هذا من التحذير السريع الذي 
النمو  الى  ا�كل  نتيجة  لك  يحصل 
الى  بالحاجة  والشعور  التدريجي 

حسن الصبر وقبول الوقت.
٦- اللطف:

ـــاء أن  ــب ا�شـــي ــع ــا مـــن أص ــم رب
في  أســاســي  وبشكل  تستعمل 
بعض  وفي  اللطف،  هذه  رحلتك 
متعبة  ستكون  رحلتك  ا�حــيــان 
لتكون  ــراؤك  إغ وسيتم  وقاسية، 
تكون  أن  يجب  نفسك،  مع   Îقاسي
وفظ،  قاسي  انتقاد  أي  من  أقوى 
ــلــطــف والــتــشــجــيــع الــمــهــذب  ال
تقبلك  إن  وبالنهاية  سيساعدانك، 
ولطفك  ا×خرين  من  النصائح  لكل 
 Îأيض ســالحــك  سيكون  معهم 

لتكون لطيفÎ مع نفسك.
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يبدو ان صلة الفنانة ليال عبود مع التمثيل غير عادية ولها ابعادها وعمقها خصوصÎ بعد تجربتها الثانية مع المخرج 
فادي حداد في فيديو كليب جديد صورته مؤخرå الغنية «لكن» التي خاضت من خاللها غمار الـ «ديو» مع الفنان عدنان 
اسماعيل، فبرزت متناغمة مع سيناريو الصورة وشكلت حالة االنسجام مع رؤية العمل ككل  وطرحت نفسها كمعادلة 

جديدة غير تقليدية ضمن اطار فن تميل اليه الى جانب الغناء الذي يشكل جزءå من كيانها الفني.
انطلقت حتى حققت  القاعدة  العشق  والغرام ومن هذه  اغنية كل مواسم  ليال  ارادتها  بالصوت والصورة  «لكن» 
نسيج متناغم يرضي طموحها الفني ويخدم رسالتها التي تصر على جودتها ونوعيتها وعمقها بما يتناسب مع ثقة 

الناس التي تحيط بها.
وكعادته ترك المصمم العالمي عقل فقيه بصمته الخاصة على ليال وعدنان فأختار لهم ازياء تتناسب ونص االغنية.
مكاوي  انور  وتوزيع  الغناء  في   Îايض شارك  الذي  اسماعيل  عدنان  الفنان  والحان  كلمات  من  «لكن»  اغنية  ان  يذكر 
وتسجيل استديو 7 وماسترينغ دوري بو شحادة وقد بدأت محطات التلفزة بعرض الفيديو كليب الخاص بها وهو من 

اخراج فادي حداد.

ليال عبود نجمة درامية في «لكن»
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CAEL كرمت 6 سفارات 

و6 شخصيات لبنانية
 أقامت جمعية CAEL حفل عشــائها السنوي االول، في 
مجمــع البافيون رويال في البيــال، برعاية وزارات الخارجية، 
الســياحة والثقافــة، وبمشــاركة غرفة التجــارة والصناعة 
في بيــروت، حيث تم تكريم 6 ســفارات اجنبيــة في لبنان 
ممثلة بســفرائها، وهم: مصــر الدكتور محمــد بدر الدين 
زايد، روسيا الكسندر زاسبكين، الباراغواي حسن ضيا، الهند 
انيتا نيار، سويسرا فرنســوا باراس، تركيا ارجياس تشاغاتاي، 
و6 شــخصيات وهم: رئيس غرفــة التجــارة والصناعة في 
بيروت وجبل لبنان محمد شــقير، مديــرة الوكالة الوطنية 
لالعالم السيدة لور سليمان صعب، سفيرة النيات الحسنة 
المطربة كارول سماحة، رئيســة االسعاف والطوارىء في 
الصليب االحمر الســيدة روزي بولس، رئيس بلدية الحازمية 

جان االسمر، والمهندس عبد المجيد قرانوح.
حضــر االحتفــال: وزيــر الســياحة ميشــال فرعــون، وزير 
االعالم رمــزي جريج، وزيــر االقتصاد والتجــارة االن حكيم، 
وزير البيئة محمد المشنوق، ايلي الترك ممثال وزير الخارجية 
والمغتربين المهندس جبران باسيل، نصري البراكس ممثال 
وزير الثقافة ريمون عريجي، سفراء روسيا، فرنسا، سويسرا، 
بلجيــكا، مصر، الجزائــر، اليمــن، الفلبين، أثيوبيــا، كولومبيا، 
الباراغــواي، تركيــا، الهنــد، النائبــان غســان مخيبــر وهادي 
حبيــش، الــوزراء الســابقون الســيدة ليلى الصلــح حماده، 
عبداÒ فرحات، ســليم الصايغ ومحمد رحــال، وممثلون 
عن ســفارات الواليات المتحــدة، المانيا، البرازيــل واالمارات 
العربيــة المتحدة، المدير العام لقوى االمن الداخلي اللواء 
ابراهيم بصبوص، مديرة الوكالة الوطنية لالعالم الســيدة 
لور ســليمان صعب، عميد السلك القنصلي جوزف حبيس، 
رئيــس غرفــة الصناعــة والتجــارة في بيــروت وجبــل لبنان 
محمد شــقير، المدير العام لمؤسســة ايدال نبيل عيتاني، 
نقيــب المهندســين خالد شــهاب، الســيدة مــي الخليل، 
الفنانــان رودي رحمــه واليــاس الرحبانــي، رؤســاء بلديــات، 
وحشد من الشخصيات السياســية، االقتصادية، الفكرية، 

االعالمية، الفنية واالجتماعية.
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  زفاف جواد جعفر جواد على 
االنسة رنا منير حمدان

في أجواء مليئة بالفرح والسعادة، احتفل الزميل المصّور 
حمدان  منير  رنا  ا×نسة  على  بزفافه  جواد  جعفر  جواد 
التي تالقت بفستان من تصميم المصمم العالمي عقل 

فقيه، بحضور االهل وا�صدقاء.
وبالرفاه  للعروسين،  نبارك  واعمال  سيدات  أســرة  من 

والبنين.
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ليال عبود تتحدى علي الديك
الفنان  امام  بالتحدي  تقبل  ان  عبود  ليال  الفنانة  قررت 
في  اقيم  استثنائي  حفل  فــي  الــديــك  علي  الــســوري 
مطعم الـ «بالزا باالس» بمنطقة طبرجا حيث اطلت بابهى 
عقل  اللبناني  االزيــاء  مصمم  تصميم  من  بفستان  حلة 
فقيه و خطفت االجواء من خالل تفاعل الحاضرين معها 
قدمت  وقد  ساهر  الـ600  مايقارب  عددهم  بلغ  الذين 
الساهرين  حماسة  من  زادت  التي  اغنياتها  من  مجموعة 
ومن بينها اغنية «مغنج» و«احلى زفة» فيما توافد جزء كبير 
كواليس  في  التذكارية  الصور  اللتقاط  الموجودين  من 
اطفال  بينهم  ومن  الفنية  وصلتها  انتهاء  بعد  السهرة 

عبروا عن محبتهم لها على طريقتهم الخاصة .
ليال اكدت ان الناس هم الحكم الحقيقي في مسيرة 
كل فنان و توافدهم و تقديرهم ومحبتهم كنز مهم 
والوفاء  الجميل  بالفن  وتحصينه  عليه  الحفاظ  يجب   åجد

.Îوالتقدير ايض
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عشاء الموركس دور بابل ضبية
الى  ــالم  واالع الفن  اهل  من  نخبة  الحلو  ــوان  االخ دعا 
حفل عشاء في مطعم «بابل» في ضبية وذلك  لمناسبة 

مرور ستة عشر عامÎ على انطالق الموركس دور.
على  ا�حمر  اللون  بطغيان  وتميز  مميزا  كان  االحتفال 
لهم  وجهت  التي  الدعوة  طلب  على  بناء  الحضور  أزيــاء 
لمناسبة عيد الحب. وشارك نخبة من اÁعالميين و الفنانين 

في مختلف كافة: التمثيل والغناء وغير ذلك.
كل  فشكر  حلو،  ا�خوين  تحدث  الوطني  النشيد  بعد 
الموركس دور  التصويت لجوائز  أن  منهما الحضور، وأعلنا 

سيبدأ في القريب العاجل .
كما أحيا اÁحتفال عدد من الفنانين نذكر منهم معين 
عيسى  وطوني  ا�سطا  ونقوال  سالم  وغسان  شريف 
وميشال قزي وجرى قطع قالب الحلوى خاص للمناسبة.

تنتهي  أن  ثانية  ناحية  من  تمنى  حلو  زاهــي  الدكتور 
المآسي المستمرة في عالمنا وفي لبنان وأن ينعم شرقنا 

بالسالم.
وكان الفتÎ في العشاء االحتفالي حضور المخرج سعيد 
الماروق الذي تمّنى النجاح المستمر لهذه الظاهرة الفنية 
هذا  الى  الحاجة  بأمّس  وطننا  ان  وقال  دور»  «الموركس 
النوع من المهرجانات الفنية والثقافية التي تظهر الوجه 

الحقيقي للبنان وللشعب اللبناني.
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انــه الربيع في بالدي، ولطالما تفاءلــت مثل كل الناس بهذا الفصل الجميل، لما 
يحمله من جمال وتألق في الطبيعة، وراحة وهدوء في النفوس. ألوان وفراشات 
وهديــر ماء يخرج من باطن االرض ليروي في آن عطشــنا صيفــا وتوقنا الى الحياة 

دوما.
لكن لي مع الربيع حكاية أخرى . في بدايته يوم مولدي الذي، ولحســن حظي، 
وبنعمــة الهيــة، وقع في عيــد االم. هبة الحيــاة التي منحني اياهــا اÒ عز وجل، 
جعلهــا مضاعفة بقيمتها االنســانية الســامية، اذ احتفل بعيدي ســنويا مع من 
منحتــي نور الحيــاة، ووهبت عمرهــا،  لحظة بلحظة، من أجلي ومــن أجل أختّي . 
واحتفــل مع كل ســيدة كرّمهــا الخالق ســبحانه وتعالى بان جعــل الجنة تحت 

اقدامها.
في الربيع عيدان، عيد الحياة، وعيد مالكها الحارس.

والربيــع في بــالدي تلــون ذات يوم من االعــوام الماضيــة بلون الــدم، أو هكذا 
يقولون.

عنــدي االمر ليس كذلــك، اذ مهما تصاعدت حدة النزاعــات والصراعات، ومهما 
اســتعرت نــار الحروب، وارتفعــت وتيرة القتل، فــان بالدي ال تســتحق اال ربيعا يليق 

باسمه.
ربيــع يليــق بتاريــخ العرب المجيــد، وهذا ليــس بكاء علــى االطالل ، بــل هو رؤية 

متبصرة للحاضر.
. åالحاضر ؟ نعم. ولننظر جيد

بالدنــا العربية غنيــة بثرواتهــا وامكانياتها الماديــة بحيث كانــت وال تزال محط 
اطماع الخارج .

بالدنا العربية زاخرة باالدمغة والعقول المبدعة في كل المجاالت ، بحيث يلهث 
الغرب لخطف ابنائنا ليستفيد من نتاجاتهم العلمية خصوصا.

بالدنــا العربية حافة بالمبــادرات الفردية والجماعية تبني مدنــا وحواضر ،عمرانا 
واقتصاديات حديثة واعدة .

بالدنــا العربية قوية بمفكريهــا ومثقفيها واعالمييها يســتمدون من الماضي 
المجيد ومن الحاضر على عالته أحلى صور االبداع والتجديد.

بالدنا العربية مزينة بالفنانيــن الموهوبين في مختلف الميادين، يزرعون حدائق 
حياتنا بالموسيقى والفرح وحب الحياة. 

هذا هو ربيعنا الذي نعيشه ونريده.
هــذا هــو الربيــع الــذي أحيــاه كل عــام، وأحلــم أن نســتطيع كعــرب، افــرادا 

.Îومجتمعات ودوال، أن نجعله دائم






