
ال شك في أن أزمة نهر البارد التي دخلت في شهرها الثاني 
وقدم خاللها الجيش اللبناني عشرات الشهداء والجرحى من 
التي  الحلول  على  بظاللها  جنوده وضباطه، سترخي  خيرة 
أن  بعد  كفرشوبا  وتالل  شبعا  مزارع  قضية  حول  ستطرح 
صدر تقرير أمين عام األمم المتحدة خاليًا من أية حلول عملية 

كما كان قد وعد أكثر من مرة.
له  الذي تعرض  االعتداء  أن  إلى  اإلشارة  بد من  بداية ال 
»فتح  عصابة  يد  على  البارد  في  اللبناني  الوطني  الجيش 
اإلسالم« هو عمل مدان ويستهدف ضرب الجيش الذي يمثل 
رمز وحدة الوطن والدفاع عن سيادته في وجه أي اعتداء، 
مستنكر  إجرامي  عمل  هو  الجيش  على  االعتداء  فإن  لذلك 
وإستهداف  وطني حر وشريف،  وكل  مسلم  كل  من  ومدان 
الجيش انما يستهدف كل اللبنانيين ومستقبل الوطن، والوقوف 
إلى جانب الجيش في مواجهة مجموعة خارجة عن القانون 
والنظام العام والقيم الدينية واالخالقية انما يشكل واجبًا وطنيًا 

ال يجب أن يتخلف عنه أي مواطن.
إن خروج الجيش منتصرًا في هذه المعركة سوف يشكل 
كفرشوبا  وتالل  شبعا  مزارع  بوضع  للمطالبة  قويًا  سندًا 
بعهدة الجيش مباشرة حتى تصبح محررة فعاًل من االحتالل 
حقوقنا  من  انتقاص  أي  دون  إليها  أهلها  ويعود  الصهيوني 

الوطنية والسيادية على أرضنا.
كفرشوبا  وتالل  شبعا  مزارع  في  الحقوق  أصحاب  إن 
ومعهم كل الوطنيين انتظروا صدور تقرير أمين عام األمم 
هذا  يتضمن  أن  يأملون  وكانوا  شبعا  مزارع  حول  المتحدة 
التقرير انصافًا لهم بعد أربعين عامًا من التجاهل واإلهمال 

والحرمان والظلم الذي لحق بهم.
إن مصداقية االمم المتحدة على المحك مجددًا بعدما ساهمت 
الفاضح  الدولي  والعجز  المتكررة  االسرائيلية  االعتداءات 
لبنان  حقوق  ضد  المنحازة  المتحدة  األمم  مبعوثي  وتقارير 
الثقة  الدولية وانعدام  المنظمة  والعرب في ضرب مصداقية 

بحياديتها وفاعليتها.
مئـــات  فــإن  لــذلك 
أصبحت  التي  الوثائق 
المتحدة  االمم  بحوزة 
الخرائـــط  وعشــــرات 
حق  جميعها  تؤكد  التي 
شبعا  مزارع  في  لبنان 
موقفًا  يستلزم  ذلك  كل 
من  وصريحًا  واضحًا 
باالقرار  المتحدة  األمم 
المــــــزارع  بلبنانيــــة 
وضرورة عودتها كاملة 
إلى السيادة اللبنانية دون 
أي انتقاص من مساحتها 
وجبالــــها  ومياهــــــها 

المزارع  عودة  أمام  العقبات  كل  إزالة  أجل  ومن  وتاللها. 
أمين عام األمم  تقرير  نتوقع أن يكون  اللبنانية وكنا  للسيادة 
المتحدة السيد بان كي مون الذي صدر في آخر شهر حزيران 
2007 حاسمًا لجهة تحديد لبنانية مزارع شبعا خاصة بعد أن 
تحدث التقرير السابق الصادر عن السيد بان كي مون في 15 
آذار 2007 عن تقدم ملموس لجهة تحديد لبنانية مزارع شبعا 
من خالل مجموعة من الوثائق التي قدمها لبنان لألمم المتحدة 
الوطني  االرشيف  في  المتحدة على خرائط  األمم  وحصول 
الفرنسي تشهد على لبنانية المزارع أثناء االنتداب الفرنسي. 
وأعرب امين عام األمم المتحدة عن ارتياحه عن التقدم الجيد 

الذي حققه راسم الخرائط األساسي في األمم المتحدة.
لذلك كان المنتظر في هذا التقرير كما وعد سعادة األمين 
العام لألمم المتحدة إصدار موقف حاسم حول لبنانية المزارع 
التنفيذية  للقرار 425 والبدء باالجراءات  تبعيتها  وضرورة 
هي  وكما  أسف  بكل  ولكن  االسرائيلي.  االنسحاب  التمام 

السيد  فعاد  اإلسرائيلي واألميركي  الضغط  دائمًا جاء  العادة 
ليتحدث  الصفر  نقطة  إلى  الجديد  تقريره  في  مون  كي  بان 
عن ضرورة االتفاق اللبناني – السوري بعد أن تجاوز هذه 
المسألة في تقريره السابق. من هنا فإننا نحذر من تمادي األمم 
المتحدة في تمييع الموقف الواضح من هذه القضية وتهربها 
من تحمل مسؤولياتها بعد أن أقرت بأن كل الدالئل والخرائط 
والوثائق تثبت باليقين لبنانية المزارع وضرورة عودتها إلى 

السيادة اللبنانية.
اللبنانية عن متابعة  الحكومة  تقاعس وإهمال وتقصير  إن 
هيئة  مذكراتها  في  اقترحتها  التي  اآللية  وفق  الملف  هذا 
ابناء العرقوب أكثر من مرة هو الذي يشجع على المواقف 
الملتبسة لألمم المتحدة ويضع عالمات استفهام كثيرة حول 
شبعا  مزارع  تجاه  تتصرف  التي  اللبنانية  الحكومة  موقف 
مقدسة  وطنية  قضية  وليست  مساومة  ورقة  اعتبارها  على 

وجزء من السيادة اللبنانية التي ال تتجزأ.

العـرقـــوب  قضيــة 

ليست قضية منطقة 

هــي  بــل  طائفة..  او 

قضـية وطنـية عامـة 

وعربيـة شاملـة

العرقوب
صوت املدافعني عن قضايا وحقوق أبناء العرقوب
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مسرية التحرير
أربعون عامًا مضت على العدوان الصهيوني واالحتالل 

المتتالي والمتواصل لمزارع شبعا وتالل كفرشوبا.
غالبية  حرر  الذي  االنتصار  عمر  من  سنوات  سبع 
عمر  وسنوات  االحتالل،  عنها  ودحر  الجنوب  مناطق 
التحرير جعلت ما يقابلها في عمر االحتالل انذارًا بزواله 

ولو بعد حين.
انجاز  عند  التحرير  ومطلب  المقاومة  مد  يتوقف  لم 
عام  ايار  من  والعشرين  الخامس  في  العظيم  االنتصار 
الفين وظل مطلب استكمال التحرير في مزارع شبعا وتالل 

كفرشوبا معيار االستقالل والسيادة الوطنية.
فالسيادة الوطنية ال تقتصر على زوال االحتالل العسكري 
العدواني واستمرار القيود على ممارسة أعمال السيادة، 
العدواني  العسكري  الوجود  باستبدال  السيادة  تتم  وال 
قيد على اعمال  بوجود عسكري من لون آخر يضع أي 

السيادة وحقوق اصحاب األرض.
ال تستعاد السيادة الوطنية الى المزارع والتالل المحتلة 
اصحابها  على  محرمة  المناطق  هذه  تجعل  فصل  بقوات 
ومعزولة عن األراضي التي سبقت اليها رايات التحرير.

مزارع  استعادة  في  المتحدة  لألمم  دولي  دور  اي  ان 
قوات  وبواسطة   425 القرار  بموجب  اال  يتم  ال  شبعا 
الطوارىء التي تشكلت لتنفيذه وجوهر مهمتها مساعدة 
هذه  على  الوطنية  السيادة  استعادة  في  اللبنانية  الدولة 
المناطق ليكتمل انجاز التحرير ودحر االحتالل وازالة كل 

قيوده وآثار عدوانه.

بعد آداء الجيش في مخيم البارد.. وخلو تقرير كي مون من أي حلول عملية

آن األوان لتحرير مزارع شبعا وتالل كفرشوبا ووضعها يف عهدة اجليش اللبناني

صوت

كلمتنا

تحدثت معلومات عن قيام فريق فني مشترك تابع لقيادة 
اليونيفيل ولجنة مراقبي الهدنة منذ اكثر من شهر بترسيم 
العرقوب  قرى  مع  المحتلة  شبعا  مزارع  لحدود  منفرد 
المحادية وذلك في خطوة مستغربة استبعدت عن اجرائتها 
هذا  عمل  ان  الى  المعلومات  واشارت  اللبناني  الجيش 
الفريق في الجانب اللبناني متمم لعمل فريق آخر في المقلب 
المحتل من المزارع بهدف اعداد تقرير تقني مفصل حول 

المزارع وحدودها ومساحتها وملكيتها.
وقالت المعلومات انه تم حتى اآلن انجاز ترسيم ما نسبته 
المئة من هذا الخط الذي يتجاوز طوله 20 كيلو  90 في 
احتالل  االسرائيلي  الجيش  الجديد  الخط  شرع  وقد  مترًا. 
مساحات واسعة من االراضي اللبنانية في ما يشبه منطقة 
المحادية  المحررة  والمناطق  المزارع  حدود  بين  عازلة 
وذلك بعرض يتراوح ما بين 50 مترًا في محورالغجر- 
وجبل  وبسطرة  بعثائيل  بركة  في  مترًا   450 و  العباسية 
المنطقة محرمة على اصحابها ومحللة  سدانة حيث باتت 
للعدو الصهيوني الذي حذر عبر »اليونيفيل«  باطالق النار 

من دون سابق انذار على كل من تخوله نفسه تجاوزها.
وقد اثار هذا الموضوع المزيد من ردود الفعل المحذرة 
الللبناني  الجيش  عن  بمعزل  خطوة  هكذا  في  السير  من 
منطقة  في  خصوصًا  والمسؤولة  المعنية  والجهات 

العرقوب.
وحذر رئيس هيئة أبناء العرقوب ومزارع شبعا الدكتور 
محمد حمدان من »أية مساومة او تالعب في الحدود ألن 
في مزارع شبعا وتالل كفرشوبا  انتقاص من حقوقنا  اي 
واستمرار  الجنوب  في  االزمة  الستمرار  مدخاًل  يشكل 

التوتر وعدم االستقرار«.
ورأى النائب قاسم هاشم أن »ما تقدم عليه اليونيفيل من 
دون مشاركة الجيش غير مقبول وخارج االطار الطبيعي 

لمهمتها«.
ما  القادري  عزت  كفرشوبا  بلدية  رئيس  واستغرب 

يحصل من تجاوز لصالحيات »اليونيفيل«.
به  تقوم  ما  ان   « حطيط  امين  المتقاعد  العميد  ورأى 
هو  شبعا  مزارع  حدود  عند  جديد  ترسيم  من  اليونيفيل 
تجاوز فاضح لصالحياتها وان كل ترسيم يحصل من دون 
القانونية  للحدود  تجاوز  وفيه  باطل  هو  الجيش  مشاركة 

ومخالف للقرار الدولي 1701«.
»اليونيفيل«  باسم  الرسمي  الناطق  نائب  جهتها  من 
حاليا  اليونيفيل  به  تقوم  ما  ان  اوضحت  بوزيان  ياسمينا 
هو وضع عالمات مؤقتة لتشير الى موقع الخط األزرق 
هناك  وضعت  العالمات  وهذه  المعنية  المنطقة  تلك  في 
األزرق  الخط  موقع  تحديد  على  اليونيفيل  جنود  لمساعدة 
على األرض لتفادي الحوادث او خرق غير مقصود للخط 
وان  األمن1701.   مجلس  قرار  باحكام  عمال  األزرق 
فيه  لما  المؤقتــة  العالمــات  هذه  بوضع  قامت  اليونــيفيل 
مصلحة الســكان ولتسهيل عمل قوات حفظ السالم ولكــننا 

ابقينا الجيش اللبناني على معرفة تامة بهذه العالمات. 
بين  العسكرية  االرتباط  لجنة  قدمت  السياق  هذا  وفي 
على  خطيا  احتجاجا  »اليونيفيل«  وقيادة  اللبناني  الجيش 
قيام فريق طوبوغرافي دولي، بعملية ترسيم منفرد لحدود 
بهذا  شفهي  احتجاج  تقديم  بعد  المحتلة،  شبعا  مزارع 

الخصوص.  

»اليونيفيل« حتدد »االزرق« في منطقة املزراع واألهالي يعترضون واجليش يحتج خطياً
عقد لقاء للقوى السياسية والفاعليات في 
بلدة شبعا في دار البلدية شارك فيه النائب 
قاسم هاشم، نائب رئيس البلدية قاسم يوسف 
المجلس  أعضاء  البلدية،  رئيس  ممثاًل 
البلدة، وعدد من مسؤولي  البلدي، مخاتير 
وفاعليات  والجمعيات  والهيئات  القوى 

البلدة.
الداخلية  التطورات  في  التداول  وجرى 
بين  والعالقة  للبلدة  اإلنمائية  والحاجات 
داخل  المتواجدة  والهيئات  القوى  مختلف 
الى  التطرق  وجرى  والمنطقة  البلدة 
البلدة،  داخل  مؤخرًا  الذي حصل  اإلشكال 
وفي نهاية اإلجتماع أصدر المجتمعون بيانًا 

اكدوا فيه على التالي:
الجميع  عليه  توافق  الذي  الشرف  بميثاق  التمسك  أواًل: 
والذي يؤكد على ضرورة تجنيب البلدة والمنطقة وجوارها 

أية إرتدادات سلبية للوضع السياسي المتأزم في لبنان.
بين  التضامنية  اإلجتماعية  العالقات  وتثبيت  تأكيد  ثانيًا: 
الطائفية  العصبيات  عن  بعيدًا  جوارها  ومع  البلدة  أبناء 

والحزازات المذهبية والمناكفات السياسية.
العدو  من  المحتلة  أرضنا  تحرير  بقضية  التمسك  ثالثًا: 
الصهيوني في مزارع شبعا وتالل كفرشوبا باعتبارها أساس 

الموقف الوطني الجامع حول السيادة واإلستقالل.
بشكل  والرأي  التعبير  حرية  وتشجيع  حماية  رابعًا: 
الود  يفسد  ال  الرأي  إختالف  أن  قاعدة  على  ديموقراطي 

ويغني الحوار المتحرر من قيود اإلرهاب والتعصب.
خامسًا: االبتعاد عن كل حمالت التجييش الطائفي والمذهبي 

والحزبي والفئوي وتكتيل الناس في جبهات تصادمية تسيء 
لوحدة الجماعة ومصالحها وحقوقها العامة.

االستفزاز  وعوامل  عناصر  كل  ومحاصرة  نبذ  سادسًا: 
الظواهر  أية جهة كانت وتعهد كل األطراف بمنع هذه  من 
بلديات  من  الرسمية  الجهات  بين  بالتعاون  آثارها  ومعالجة 

ومخاتير وقوى أمن وجيش وقوى وفاعليات.
يشكل  الذي  الوطني  ودوره  اللبناني  الجيش  دعم  سابعًا: 
المواطنين  والحفاظ على حقوق  األهلي  السلم  لحماية  درعًا 

ومواجهة أي إعتداء على أرضنا وترابنا الوطني.
وأخيرًا أعتبر المجتمعون أنفسهم لجنة متابعة دائمة تسهر 
الوثيقة ومعالجة كل أشكال الخروج  على إشاعة روح هذه 
على مضمونها ومبادئها بالحكمة والروية وتغليب المصلحة 
الشخصية  والمصالح  الفئوية  النزاعات  كل  على  العامة 
البلدي  المجلس  تكلييف  وتم  توحد.  وال  تفرق  التي  الضيقة 

بالعمل على عقد لقاء شعبي موسع خالل شهر.

قوى وفاعليات شبعا تؤكد الحفاظ على وحدة البلدة ونبذ الخالفات ودعم الجيش
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مناذج  أحد  العرقوب  منطقة  تشكل 

احلكومات  مارسته  الذي  االهمال 

الدولة  مؤسسات  ومختلف  املتعاقبة 

بحق مناطق عديدة في مختلف اطراف 

العرقوب«  »صوت  تفتح  لذلك  الوطن. 

العرقوب  منطقة  في  االمنائي  امللف 

العرقوب  ابناء  هيئة  التزام  من  إنطالقاً 

بالدفاع عن حقوق ابناء العرقوب وحمل 

قضايا املنطقة في مختلف اجملاالت.

تسليط  سنحاول  السياق  هذا  وفي 

الضوء على بعض القطاعات األساسية 

التي تهم املواطن العرقوبي والتي تعنى 

في  رمبا  وتساهم  عيشه  لقمة  بتأمني 

مواجهة  في  أرضه  في  صموده  تعزيز 

اإلعتداءات اإلسرائيلية املتكررة، ويشكل 
القطاع التربوي أحد أهم القطاعات التي 

تعاني من مشاكل عديدة ومتشعبة.

وإنطالقًا من إلتزامها بمتابعة قضايا المنطقة، زار وفد 
من هيئة أبناء العرقوب ومزارع شبعا برئاسة الدكتور 
محمد حمدان يرافقه أعضاء قيادة الهيئة الدكتور أكرم 
نجم،  مرهج  واالستاذ  صعب  وليم  المحامي  بركات، 
وزير التربية والتعليم العالي الدكتور خالد قباني وجرى 
وسلم  التربوية،  العرقوب  منطقة  مطالب  في  البحث 
التربوية  المطالب  تتضمن  مذكرة  قباني  الوزير  الوفد 

الملحة للمنطقة.
وبعد اللقاء أدلى الدكتور حمدان بالتصريح اآلتي:

سّلمناه  حيث  قباني  خالد  الوزير  معالي  بلقاء  “تشرفنا 
لمدارس  الملّحة  التربوية  المطالب  أهم  تتضمن  مذكرة 
منطقة العرقوب والتي هي من مسؤوليات الحكومة التي 
طالبناها بضرورة إعطاء األولوية للمناطق المحرومة 

وفي طليعتها منطقة العرقوب”.
وتأمين  الرسمية  المدارس  تعزيز  “إن  وأضاف: 
المستلزمات الضرورية لها من اساتذة وتجهيزات بما 
يضمن تأمين العمل فيها وقيامها بدورها يشّكل خطوة 
العرقوب  أهالي  صمود  تعزيز  طريق  على  أساسية 
منهم  كبير  قسم  اضطر  أن  بعد  أرضهم  في  والجنوب 
ألن  العمل  فرص  عن  بحثًا  وبلداتهم  قراهم  لمغادرة 
إلى  تتحول  لم  باإلنماء  المتعاقبة  الحكومات  وعود 

مشاريع فعلية”. 
على  نخشى  “نحن  العرقوب:  أبناء  هيئة  رئيس  وتابع 
خطة  وضع  يتم  لم  اذا  العرقوب  في  التربوي  القطاع 

التطورات  ظل  في  القطاع  بهذا  للنهوض  خاصة 
التكنولوجية الحديثة”.

وقال حمدان: “لقد ابدى معالي الوزير كل التجاوب مع 
الواردة  الهيئة ووعد بأن تنال المطالب  ما طرحه وفد 
في المذكرة التي تسلمها كل االهتمام، خاصة وأنه قام 
بزيارة لمنطقة العرقوب بعد عدوان تموز عام 2006 
وقد  المدارس.  وحاجات  األهالي  معاناة  على  واطّلع 
التشاور  استمرار  معاليه على ضرورة  مع  االتفاق  تم 

لمتابعة هذه المطالب واإلحتياجات”.

نص المذكرة
قباني  للوزير  الهيئة  سلمتها  التي  المذكرة  في  وجاء 
اآلتي: “يسعدنا أن نتقدم إليكم بمذكرتنا هذه، باسم هيئة 
أبناء العرقوب ومزارع شبعا، من أجل أن نضع أمامكم 
التربوية الملحة التي تحتاجها  أهم المطالب والحاجات 
مدارس منطقة العرقوب في الفترة الحالية، آملين أن تنال 
رعايتكم وإهتمامكم تنفيذًا لوعدكم بالمساعدة والرعاية 
االستثنائية لمدارس المنطقة خالل جولتكم على منطقة 
العرقوب بعد عدوان تموز 2006، وتتخلص الحاجات 

باآلتي: أواًل: مدرسة شبعا الرسمية 
حاجة  حسب  والمعلمات  المعلمين  مع  التعاقد   -1

المدرسة.
2- تأمين مختبر تكنولوجيا.
3- تأمين مختبر معلومات.

4- ترميم مبنى المدرسة.
5- تأمين التدفئة المركزية.

6- تأمين مقاعد للتالميذ في الحلقتين االولى والثانية 
والروضات. 

ثانيًا: ثانوية شبعا:
1- تأمين مختبر معلومات. 

2- تأمين مقاعد تالميذ حلقة ثانية وثانوي.
ثالثًا: مدرسة الهبارية الرسمية:

1- تأمين مولد كهرباء.
2- تأمين مقاعد تالميذ الحلقة الثانية.

3- تأمين خزائن حديد.
رابعًا: مدرسة كفر شوبا الرسمية:
1- تأمين معلمين للغة االنكليزية. 

2- تجهيز غرفة معلوماتية. 
3- تجهيز غرفة مكتبة. 

4- تأمين التدفئة المركزية. 
5- تأمين مختبر تكنولوجيا.

خامسًا: ثانوية كفر شوبا الرسمية
1- تأمين اجهزة كمبيوتر. 

2- تأمين مقاعد تالميذ ثانوي.
سادسًا: مدرسة حلتا الرسمية 

1- تأمين مقاعد تالميذ لجميع الحلقات. 
2- تأمين مختبر معلومات. 
3- تأمين مختبر تكنولوجيا. 
4- تأمين التدفئة المركزية. 

5-  تأهيل وترميم المبنى.
على  هامة  خطوة  يشكل  المطالب  بهذه  اإلهتمام  إن 
الصامدة  المنطقة  هذه  عن  الحرمان  رفع  طريق 
المناضلة، ويساهم في تعزيز صمود أهلنا في أرضهم 

وقراهم. 
إننا في هيئة أبناء العرقوب ومزارع شبعا، إذ نؤكد على 
إستمرارنا في النضال من أجل تحقيق المطالب المحقة 
ألهلنا في منطقة العرقوب في مختلف المجاالت، سنبقى 
والمسؤولة  المعنية  الجهات  مع  للتعاون  استعداد  على 
القادمة  كافة من أجل رفع الحرمان عن اهلنا وأجيالنا 

في هذه المنطقة الغالية والصامدة. 

ندوة هليئة العرقوب
بعيد املقاومة والتحرير:

لمناسبة ذكرى عيد المقاومة والتحرير، أقامت هيئة أبناء 
العرقوب ومزارع شبعا ندوة شعبية في مركزها في حي 
العرقوب وعدد  فعاليات منطقة  السلم، حضرها حشد من 
من المخاتير وأعضاء المجالس البلدية ووجهاء العائالت.

تحدث في الندوة رئيس الهيئة د. محمد حمدان الذي وجه 
التحية إلى أبناء العرقوب الذين يؤكدون في كل المحطات 
تمسكهم بقضيتهم االساسية المتمثلة بتحرير مزارع شبعا 
القضية  هذه  رمز  الهيئة  حول  وإلتفافهم  كفرشوبا،  وتالل 
وهمومهم  العرقوب  أبناء  معاناة  عن  االساس  والمعّبر 

ومطالبهم.
تبقى  والسيادة  منقوصًا  يبقى  التحرير  أن  على  وشدد 
تحت  زالت  ما  وتاللنا  مزارعنا  أن  طالما  منقوصة، 
االحتالل، وأسرانا في السجون االسرائلية، مؤكدًا أن الحل 
كاملة،  والتالل  المزارع  إستعادة  هو  لنا  بالنسبة  المقبول 
حرة  عودة  اليها  أهلها  وعودة  ًَوسيادًة،  ومياها  أرضًا 
كريمة دون أي قيود  أو مساومات او صفقات، وموجهًا 
إلنجاز  والتضحيات  الشهداء  قدمت  التي  للمقاومة  التحية 

التحرير.
كمال  المحامي  اللبناني  الشعبي  المؤتمر  قيادة  عضو 
العدو  إندحار  أن  على  مشددًا  التحرير،  بإنجاز  نّوه  حديد 
اللغة  أن  يؤكد  اللبنانية  األراضي  معظم  من  الصهيوني 
الوحيدة التي تعيد الحقوق الى أصحابها هي لغة المقاومة 
وليست لغة المفاوضات والمساومات التي تزيد العدو تشبثًا 

بإحتالله وجرائمه.
فيها  تمر  التي  والظروف  المرحلة  حساسية  على  وأكد 
وإتخاذ  مسؤولياتها  عن  الحكومة  تخلي  ظل  في  البالد 
الجيش  على  اإلعتداء  مستنكرًا  المسؤولة،  غير  المواقف 
والسياج  الوطن  لوحدة  األول  الحصن  يمثل  الذي  اللبناني 

الحامي للسلم األهلي.
ورأى أن ما يحصل اليوم في لبنان هو جزء من مشروع 
المتحدة  الواليات  تسعى  الذي  الكبير  االوسط  الشرق 
األميركية لفرضه في محاولة الستكمال تدويل لبنان، داعيًا 
الى الحفاظ على هيبة الجيش ووحدته وكرامته وعدم إقتحام 

مخيم نهر البارد تجنبًا لمجازر ضد المدنيين واألبرياء. 
المغرضة  الدعوات  وراء  االنجرار  من  حديد  وحّذر 
مؤكدًا ضرورة  المشبوهة،  المخططات  إال  تخدم  ال  التي 
التمسك بالوحدة الوطنية واالبتعاد عن كل أنواع التحريض 

والتفرقة المذهبية والطائفية.

احتفلت بلدية شبعا بوضع حجر األساس 
في  لألطفال  ومبنى  عامة  حديقة  النشاء 
البلدة بالتعاون والتنسيق مع الكتيبة الهندية 
العاملة في اطار قوات اليونيفيل المعززة 
من  مقدمة  ارض  قطعة  على  البلدة  في 

البلدية، مساحتها 1500 متر مربع.
الهندية  الكتيبة  قائد  االحتفال  حضر 
منطقة  وقائد  مادان  ادفيتيا  الكولونيل 
ناغ،  أنوراغ  العقيد  شبعا  قطاع  عمليات 

ورئيس وأعضاء المجلس البلدي وحشد.
وألقى رئيس البلدية عمر الزهيري كلمة 
التي  الجهود  الهندية  للكتيبة  فيها  شكر 
تبذلها لمساعدة أبناء شبعا والعرقوب في 
مشيرًا  والخدماتية،  االنسانية  المجاالت 
سينجز  الذي  المشروع  هذا  كلفة  أن  إلى 
خالل فترة شهرين ستبلغ 25 ألف دوالر، 

ولفت الكولونيل مادان إلى »ان المشروع يأتي في اطار 
المهام االنسانية الموكلة للقوات الدولية في مناطق عملها 
في  بها  تقوم  التي  االنمائية  المشاريع  سياق  في  وأيضًا 
االسبانية  الكتيبة  أنجزت  ذلك  الى  العرقوب.  منطقة 
ورشة  الجنوب  في  الطوارىء  قوات  إطار  في  العاملة 
كبيرة لتعبيد طريق عام مرجعيون - حاصبيا عند مثلث 

اللبناني. وجرى تمويل تعبيد  الخيام قرب حاجز الجيش 
 33 قيمتها  وبلغت  االسبانية  الدفاع  وزارة  من  الطريق 

الف دوالر اميركي. 
القوة  في  الشرقي  القطاع  قيادة  قدمت  ثانية،  جهة  من 
وبدعم من وزارة  والتنسيق  التعاون  مكتب  الدولية عبر 
الى  العيون،  لفحص  متطورًا  جهازًا  االسبانية.  الدفاع 
دوالر   18500 بقيمة  الحكومي  مرجعيون  مستشفى 

اميركي. كذلك افتتحت الكتيبة اإلسبانية  
منطقة  في  حلتا  بلدة  في  مستوصفًا 
العرقوب بلغت كلفة تجهيزه حوالي 20 

ألف دوالر.
الى ذلك وفي تطور خطير هو األول 
من نوعه منذ انتشار قوات »اليونيفيل« 
في الجنوب اللبناني في أعقاب »حرب 
الرقم  الدولي  القرار  وصدور  تموز« 
,1701 استهدفت سيارة مفخخة دورية 
الطوارئ  قوات  ضمن  تعمل  اسبانية 
سهل  في  مرورها  أثناء  وذلك  الدولية، 
الخيام، ما أدى الى مقتل ستة جنود دوليين 
وجرح جنديين اثنين. وجاء االعتداء بعد 
صاروخي  إطالق  حادثة  على  اسبوع 
أحد  من  الهوية  المجهولي  »الكاتيوشا« 
األودية بين بلدتي العديسة والطيبة، في 
القطاع الجغرافي نفسه، باتجاه مستوطنة كريات شمونة، 
لترتسم مع هذين الحادثين المتتالين، مالمح مرحلة جديدة, 
لم  أنها  المتحدة  األمم  في  دبلوماسية  مصادر  عن  ونقـل 
تفاجأ بالهجوم االرهابي الخطير وأن تقارير استخباراتية 
تحدثت عن احتمال تعرض »اليونيفيل« لعمل ارهابي ما 

»اليونيفيل« بني العمل اإلمنائي واإلنساني واالستهداف بالتفجير

هيئة أبناء العرقوب تلتقي الوزير خالد قباني وتسلمه مذكرة بمطالب المنطقة التربوية الملحة
د. محدان: تعزيز املدارس الرمسية خطوة اساسية  على طريق تثبيت صمود األهالي

قوات اإلحتالل تواصل اعتداءاتها 
وإستهدافها للمدنيين في شبعا

تواصل قوات اإلحتالل اإلسرائيلي إعتداءاتها على األراضي 
مناورات عسكرية  بتنفيذ  يقوم جيش اإلحتالل  اللبنانية، حيث 
سيما  وال  الحدودية  المناطق  مختلف  في  واآلخر  الحين  بين 
داخل مزارع شبعا المحتلة، حيث رصدت عمليات إعادة تأهيل 
للمواقع القريبة من الحدود والتي كانت أخلتها قوات اإلحتالل 

منذ إجتياحها لألراضي اللبنانية عام 1982.
كذلك سجلت عمليات خرق للخط األزرق في أكثر من منطقة 
في خراج بلدة عيتا الشعب وخراج بلدة شبعا، فبعد أن إعتقلت 
المواطن هشام مصطفى دلي لمدة يومين منذ نحو شهر، تقدمت 
في األسبوع األول من حزيران دورية معادية مؤللة من داخل 
المزارع إلى تلة الشحل المطلة على بلدة شبعا وأطلقت نيران 
الرشاشات باتجاه محمد فارس حمدان وشقيقه ماهر وقطيعهما، 
الشقيقان  نجا  فيما  الماشية  نفق عدد من رؤوس  إلى  أدى  مما 

بأعجوبة.
وفي اليوم التالي تقدمت دورية مشاة في إتجاه نفس المنطقة 
منطقة  في  األزرق  بالخط  يسمى  لما  جديدًا  خرقًا  مسجلة 
الدولية وآخرين  الهدنة  لجنة  المزارع. وقام فريق من ضباط 
من قوات اليونيفيل وضباط ارتباط من الجيش اللبناني، بتفقد 
تلة الشجل وجبل الروس المطالن على شبعا سيرا على األقدام 
لبنانية  الفريق قوة عسكرية  عبر منطقة جبلية وعرة، ورافق 
على  ميدانيًا  االطالع  وبعد  الرعاة،  يرافقهم  مشتركة  دولية 
المنطقة، تبين لهذا الفريق ان القوات االسرائيلية تتوغل مسافة 
خط  متجاوزة  المحررة،  اللبنانية  االراضي  داخل  مترًا   400
انسحابها الذي نفذته في أيار من العام الفين. وقد وضع الفريق 
الدولي واللبناني، شارات على الصخور، تنبه االسرائيليين الى 
قيادة  الى  ورفعته  بمشاهداتها  تقريرًا  ونظمت  تجاوزها،  عدم 

الجيش في اليرزة والى قيادة اليونيفيل في الناقورة.
تدريبات  األخيرة  اآلونة  في  اإلحتالل  قوات  نفذت  ذلك  إلى 
شبعا  مزارع  محاور  معظم  شملت  النطاق  واسعة  عسكرية 

المحتلة واطراف مرتفعات الجوالن السورية الغربية المحتلة.
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حملية وأخبار  مواقف 

الجمهورية  رئيس  جدد   *
تمسكه  لحود  إميل  العماد 
وتالل  شبعا  مزارع  باستعادة 
قبل  من  المحتلة  كفرشوبا 
اسرائيل على نحو يحفظ سيادة 
لبنان على االرض والمياه وأكد 
لحود على الدور الوطني الذي 
يقوم به الجيش اللبناني على كل 

الذين سقطوا  اللبنانية منوها بشهداء الجيش  االراضي 
الماضي،  تموز  في  االسرائيلي  العدوان  مواجهة  في 
االخيرة  المواجهات  في  سقطوا  الذين  الشهداء  وكذلك 
في احداث مخيم نهر البارد في الشمال، مؤكدًا ضرورة 
ومحسابتهم  القضاء  الى  الجيش  على  المعتدين  تسليم 

وان ال مساومة على هذا االمر.
* حذر رئيس المؤتمر الشعبي 
من  شاتيال  كمال  األخ  اللبناني 
بوضع  تقضي  صفقة  وجود 
تحت  شبعا  مزارع  من  جزء 
مقابل  المتحدة  األمم  وصاية 
وإبقاء  المقاومة  سالح  سحب 
المياه  على  إسرائيل  سيطرة 
في  شاتيال  وقال  المنطقة  في 

أحاديث صحافية: “المشكلة ليست بين لبنان وسوريا، 
بل بين لبنان واألمم المتحدة، ألن ليفي وزير خارجية 
بأن  وقال  المتحدة  باألمم  سنة 2000  اسرائيل صرح 
المزارع سورية، وتبنت هذا القول األمم المتحدة دون 

التحقق من األمر”.
وبمشاركة  الموضوع  من  يتحققون  “اآلن  أضاف: 
السنيورة  الرئيس  يحدد  لم  الوقت  وبنفس  الفرنسيين، 
في البنود السبع مساحة المزارع، لذلك يمكن أن يدعوا 
االسرائيليين ان المزارع هي 14 فينسحبوا من 4 مثاًل 
علمنا  وقد  شبعا،  مزارع  من  انسحبوا  انهم  ويقولون 
أن هناك بحث بالكواليس الخلفية بمشروع يقضي بأن 
تنسحب اسرائيل من بعض مزارع شبعا وتعطيها لألمم 
المتحدة مقابل أن تأخذ مياه مزارع شبعا وهي بالطبع 
مياه جبل الشيخ، وقال: “كنت أحب أن أسمع أي أحد 
من 14 آذار منذ أن احتّلت اسرائيل المزارع منذ عام 
1967 إلى تحرير العام 2000، أن يتحّدث واحد فقط 
من الذين حكموا عن أنهم تكلموا بالمزارع أو اعترفوا 
أنها ارضًا محتلة اال على أيام الرئيس سليم الحص في 
حكومته وأيام رئيس الجمهورية إميل لحود، أول مرة 
لبنان يعترف أن له أرضًا محتلة منذ 67 هو أيام ذلك 

الحكم، ما قبله وما بعده حتى اآلن لم يعترفوا”.
وسأل: “أنتم في فترة قلتم أن الفرنسيين بدأوا يتحققون 
هذا  عن  الكالم  توقف  لماذا  شبعا،  مزارع  لبنانية  من 
اسرائيل وخاصة  الفرنسيون أصحاب مع  الموضوع؟ 
بعد مجيء الرئيس ساركوزي يستطيعون أن يخططوا 
اللبنانية، أين مساحة  ليروا أين هي هذه األرض  اآلن 
تكون  ان  يجب  أساسها  على  التي  اللبنانية  األرض 
القوات الدولية، أريد أن أسأل إذا كشف الفرنسيون أن 
لدينا 14 مزرعة أهاليها لديهم جنسية لبنانية، أرضها 
وصيداهل  حاصبيا  بين  اللبنانية  العقارات  في  مسجلة 
يجبرون اسرائيل على االنسحاب من ارضنا، هم أي 
الفرنسيون توقفوا عن البحث أنا أتحداهم أن يقولوا ماذا 

اكتشفوا بعد البحث. 
العماد  الجيش  قائد  أكد   *
زواره:  أمام  سليمان  ميشال 
في  أداٌة  يكون  لن  الجيش  “أن 
التوظيف السياسي مشددًا على 
لالزمة  حٍل  إيجاد  ضرورة 
الوفاق  وتحقيق  السياسية 
الجيش  يدعمان  اللذان  الوطني 
الفتنة  دخول  منافذ  ويسدان 

وأعمال االرهاب الى لبنان.
وأن  أحمر  خط  المقاومة  “إن  سليمان  العماد  وقال 
تفاهمًا قائمًا معها وهذا الموقف ليس سياسيًا بل وطنيًا 

ومن ضمن صلب عقيدة الجيش والدستور”.
لم  إذا  حياديًا  سيكون  الجيش  “أن  على  وشدد 
الجمهورية  السياسيين حول رئاسة  بين  توافق  يحصل 
صراع  في  الجيش  يورط  لن  أنه  كما  وانتخاباتها، 
سياسي ودستوري بين المواالة والمعارضة ولن يكون 
مع طرف ضد آخر وكما أنه لن يكون مع أي حكومة 
موقفه  أبلغ  وقد  الثكنات  وسيلتزم  حكومتان  نشأت  إذا 

لمن راجعه سواٌء محليًا أم ديبلوماسيًا.

رياضةرياضة

نشاطاتها  وضمن  العرقوب  أبناء  هيئة  أعلنت   *
لكرة  الرياضي  العرقوب  فريق  إطالق  عن  الرياضية، 
القدم في كل من منطقتي صحراء الشويفات وحي السلم 
الرياضي  النشاط  يتوسع  أن  الجنوبية على  الضاحية  في 
وتواجد  العرقوب  وبلدات  قرى  مناطق  مختلف  ليطاول 
أبناء المنطقة. وقد نظم فريق العرقوب لكرة القدم دورة 
ملعب  على  وذلك  واألشبال  الناشئين  لفئتي  رياضية 
كل  الدورة  في  وشارك  الشويفات.  في   ALLSPORT
من Extrerme – Dome الناعمة الوفاء – سوا واتبعت 
الدورة نظام الكأس وحقق فريق Dome المركز االول. 

لبنان يعود من ايطاليا محماًل بالذهب
حصدت بعثة لبنان في الووشو – كونغ فو 14 ميدالية 
ذهبية في البطولة الدولية التي تقام سنويًا في مدينة بيروجيا 
اإليطالية. شارك في البطولة 24 دولة وتمكن العبو لبنان 
من احراز 14 ميدالية ذهبية و5 برونزيات وفضيتين في 
وحّل  الحر.  والقتال  االساليب  في  والكبار  الصغار  فئتي 
الناشئين بحصوله على 13  لفئة  األول  المركز  في  لبنان 

ذهبية وفضيتين.

األحداث الرياضية تهرب من لبنان
أن  برس”  “فرانس  وكالة  ذكرت 
آسيا  لبطولة  المنظمة  العليا  اللجنة 
التي  القوى  أللعاب  عشر  السابعة 
في  بيروت  تستضيفها  أن  يفترض 
مدينة بيروت الرياضية من 28 تموز 
الى 2 آب المقبلين. قررت رفع توصية 
تقضي  والرياضة  الشباب  وزير  إلى 
البطولة  استضافة  عن  باالعتذار 
األمني  الوضع  لضبابية  نظراًً  القارية 

والسياسي المستجد في لبنان.

رباط يحرز ذهبية العربية
أحرز البطل اللبناني في العاب القوى جان كلود رباط 
التي  العربية  البطولة  ذهبية  على  بحصوله  هامًا  انجازًا 
أقيمت في األردن، وكان رباط قد أحرز في دورة األلعاب 
اآلسيوية التي أقيمت في الدوحة منذ ستة أشهر ذهبية كانت 
الوحيدة من نصيب لبنان اما في الوقت الحالي فهو يستعد 
للبطولة اآلسيوية التي كان من المتوقع إقامتها في بيروت 

وستنقل الى اليابان لتقام قبل بطولة العالم مباشرة.

سان انطونيو يتجه نحو لقب رابع
الدوري  لقب  احراز  من  سبيرز  انطونيو  سان  اقترب 
كيلفالن  على  بفوزه  السلة  كرة  في  للمحترفين  األميركي 
كافالييز 103 – 92 ضمن الدور النهائي وتقدمه 2 – صفر 
النهائي  من أصل سبع مباريات أما طليفالن الذي يخوض 
للمرة االولى في تاريخه سيحاول التعويض عندما يستضيف 
سبيرز في المباريات الثالثة والرابعة والخامسة وذلك حتى 

يتفادى الخسارة برباعية نظيفة.

االعالن عن بناء مستشفى الشيخ خليفة بن زايد في بلدة شبعا بمبادرة اماراتية
المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  من  مشكورة  بمبادرة 
لبنان  واعمار  لدعم  االماراتي  المشروع  ادارة  أطلقت 
دولة  مبادرة  فينيسيا،  فندق  في  عقد  مؤتمرصحافي  في 
االمارات العربية المتحدة لبناء مستشفى الشيخ خليفة بن 
المستشفى،  بناء  عقد  توقيع  وتخلله  شبعا،  بلدة  في  زايد 
في حضور ممثل رئيس مجلس النواب نبيه بري النائب 
السنيورة  الوزراء فؤاد  قاسم هاشم، ممثل رئيس مجلس 
رئيس الهيئة العليا لالغاثة اللواء يحيى رعد، رئيس كتلة 
بالنائب  ممثال  الحريري  سعد  النائب  النيابية  المستقبل 
غازي يوسف، السفير االماراتي محمد سلطان السويدي، 
نقيب المحررين ملحم كرم، مدير المشروع محمد خلفان 
المجلس  وأعضاء  رئيس  شبعا،  بلدة  مخاتير  الرميثي، 

البلدي في شبعا.
ورحب مدير الشؤون االعالمية للمشروع عبد اهلل الغفلي، 
بضيوف الحفل وقدم نبذة عن المشروع وقال:  ان المشروع 
االماراتي لدعم واعمار لبنان يهدف الى تحقيق رسالة انسانية 
من قيادة وشعب دولة االمارات قوامها حماية الشعب اللبناني 
معاناته،  من  والتخفيف  انسانيته  احترام  وضمان  الشقيق 
وهي  مجاالت،  ثالثة  تشمل  المشروع  مجاالت  ان  موضحا 
االغاثة والمساعدات االنسانية، اعادة االعمار، وازالة االلغام 

والقنابل العنقودية·
لبنان  المشروع االماراتي لدعم وأعمار  ألقى مدير عام  ثم 
محمد خلفان الرميثي كلمة أكد فيها انه »منذ أكثر من 6 أشهر 
في  جديد  مستشفى  لبناء  الهندسية  الدراسات  بإعداد  البدء  تم 
تم  وقد  العرقوب،  منطقة  حاصبيا،  قضاء  النبطية،  محافظة 
المحددة،  الزمنية  الخطة  بحسب  الدراسات  تلك  من  االنتهاء 
في  الصحة  ووزارة  اللبنانية  الحكومة  مع  التنسيق  تم  حيث 
جميع مراحل التخطيط التي روعي فيها أن تكون وفق احدث 
الجانب  او  المعماري  الجانب  في  سواء  العالمية  المعايير 
والذي  المنطقة  سكان  متطلبات  يلبي  وبما  الطبي،  الفني 
سيوفر الخدمات الصحية الكثر من 35 ألف نسمة في منطقة 
مربعًا،  مترًا   12590 مساحة  على  بناؤه  وسيتم  العرقوب 

وسيكون المستشفى االحدث واالكبر في جنوب لبنان.
وتجهيز  بناء  اعمال  تستمر  ان  المقرر  من  أنه  وأعلن 
المستشفى مدة ثمانية عشر شهرا، ومن المتوقع ان يتم افتتاحها 
في شهر كانون االول عام 2008، وأوضح بأن حكومة دولة 
االمارات العربية المتحدة ستتحمل كافة تكاليف بناء المستشفى 
القى  ثم  الطبية”·  والمعدات  بجميع االجهزة  تزويده  وتكاليف 
أن  على  فيها  شدد  كلمة  زهيري  عمر  شبعا  بلدية  رئيس 
مهما  الوطن  أحضان  الى  تعود  وسوف  لبنانية  شبعا  مزارع 
راوغ المحتلون وطال الزمن. وقال: “بفضل دولة االمارات 
التي مدت يد العون وأزالت الدمار وأقامت البنيان في أرض 
لبنان على أثر اعتداءات اسرائيل الهمجية خالل حرب تموز 
الماضي أصبح ممكنًا اقامة مستشفى السعاف ومعالجة الجريح 
والمصاب والمريض في منطقة العرقوب اللبنانية النائية يحمل 

اسم الشيخ خليفة بن زايد في أعالي جبل الشيخ”· 
البسمات  الينا  تعيدون  انتم  االماراتيون  االخوة  “أيها  وقال 
وسط انهار الدموع ورجاء الخالص من بحر التدمير والثقة 
من بعد القنوط تعيدون الينا الشعور باالنتماء الى أمة العرب، 
واننا لسنا منسيين فشكرًا جزياًل لكم. بعد ذلك قدم الغفلي شرحا 
تفصيليا عن خطوات تصميم وانجاز الدراسات الخاصة ببناء 
مستشفى الشيخ خليفة بن زايد· واختتم المؤتمر بتوقيع عقد بناء 
المستشفى، وقام السفير السويدي ومدير عام شركة هاي كون 

عماد الخطيب بتوقيع العقد·

توقيع عقد التجهيزات
شركة  مع  عقدا  المشروع  ادارة  وقعت  الحق  وقت  وفي 
لمستشفى  الطبية  واالجهزة  المعدات  لشراء   ”Intermedic“
في  عقد  مؤتمر صحافي  شبعا خالل  بلدة  في  زايد  بن  خليفة 

العربية  االمارات  دولة  سفير  حضور  في  “فينيسيا”،  فندق 
المتحدة محمد سلطان السويدي وممثل وزارة الصحة الدكتور 
بهيج عربيد والمدير العام لشركة “Intermedic” ميشال فرح 
ومدير الشؤون االعالمية للمشروع االماراتي عبداهلل الغفلي 

وعدد من رؤساء البلديات واعالميين. 
الطبية  واألجهزة  المعدات  نبذة عن  كلمته  في  الغفلي  وقدم 
للمستشفى قائاًل: “سيتم تجهيز جميع أقسام وأجنحة وعيادات 
الطبية،  واألجهزة  المعدات  من  احتياجاتها  بكامل  المستشفى 
وسيشمل ذلك تجهيز قسم الطوارئ وغرفتي العمليات بجميع 
الجراحة  مجال  في  العمليات  الجراء  تؤهلها  التي  األجهزة 
الى  باالضافة  والعظام،  العيون  وجراحة  والتنظيرية  العامة 
تجهيز قسم العناية الفائقة وقسم عناية حديثي الوالدة، ومركز 
كلى،  غسيل  وحدات   8 على  سيحتوي  الذي  الكلى  غسل 
المتطور الجراء جميع  المختبر  الوالدة  قسم  ذلك  الى  أضف 
بنك  الى  باالضافة  المتطورة،  بالطرق  الطبية  الفحوصات 
الذي  العيادات  ومجمع  التعقيم،  وقسم  الصيدلة،  وقسم  الدم، 
يشمل 6 عيادات هي عيادة القلب لفحص الشرايين وتخطيط 

النسائية  والعيادة  الدم  ضغط  ومراقبة  القلب  تخطيط  الجهد، 
التي تحتوي على جهاز تصوير صوتي خاصة بالفحوصات 
متطورة  بمعدات  المجهزة  المعوي  التنظير  وعيادة  النسائية، 
العين،  فحص  وعيادة  أدق،  بشكل  التشخيص  على  قادرة 
معظم  لتشخيص  مجهزة  وهي  والحنجرة،  االذن  األنف، 
الحاالت كما توجد عيادة طب األسنان كاملة التجهيز مع آلة 
تصوير محوري للفك، وعيادة أطفال. كما سيشمل المستشفى 
الى  الفيزيائي، وقسمًا لألشعة يحتوي باالضافة  للعالج  قسمًا 
 CT المحوري  التصوير  جهاز  على  األساسية  التجهيزات 
Scan الذي يتميز بقدرة نوعية على أخذ عدة صور في الدورة 
الواحدة مؤمنًا بذلك دقة متناهية وسرعة في انجاز الفحوصات 
كما يؤمن وسائل التشخيص الحديثة بالصور الثالثية األبعاد، 
لهذا  يسمح  مما  التدريجية  الشفافية  ذات  بالشرائح  والصور 
الجهاز بالمقدرة على تصوير األوردة الدموية دون قسطرة، 
من  صوتي:  تصوير  جهاز   ،X-Ray السينية  األشعة  وجهاز 
التشخيصية،  األعمال  كافة  ويؤمن  متكامل،  الحديث،  الجيل 

وجهاز تصوير الثدي.

التصميم الهندسي والموقع

تقع االرض التي سيبنى عليها المستشفى على طريق عام )شبعا - الهبارية( والتي قدمتها بلدية شبعا. ويخدم حوالى 35000 
نسمة وقد قدرت دوائر النفوس متوسط الزيادة السنوية 2.9% وعليه فإن عدد السكان سيكون حوالى 65.500 شخص في السنوات 
المقبلة في منطقة شبعا والمناطق المحيطة بها وتخدم هذه المستشفى المناطق المحيطة بمسافة من 10 الى 51 كلم ومنها الهبارية، 
الفرديس، راشيا الفخار، كفرحمام وغيرها وان عدد الوحدات السكنية في هذه المناطق يبلغ حوالى 3725 وحدة سكنية· مساحة 
المستشفى وبعد اعداد عناصر  الطبية في  الخدمة  الدراسات حول نوعية  التصميم تم اعداد  االرض حوالى 12590م2، خالل 
المشروع حسب متطلبات وزارة الصحة وموافقتها واعداد zoning لمستشفى سعة 40 سريرا تم تقسيم المستشفى الى اربعة 
طوابق بأقسام مختلفة، والعنصر االهم الملحق بالمستشفى هي العيادات الخارجية· كما تم اعداد ملفات الخرائط والمواصفات لكافة 
االعمال المدنية والمعدات الطبية بمواصفات عالية الجودة· يتكون المستشفى من 4 طوابق منها طابقان تحت االرض وطابقان 
فوق االرض، وكاآلتي: 1- الطابق االرضي الثاني: ومساحته 1722 مترًا مربعًا وسيحتوي على ملجأ وورشة عمل ومشرحة 
وغرف الغسيل والمطبخ والمستودعات الطبية· 2- الطابق االرضي االول: ومساحته 2953 متر مربع وسيحتوي على اقسام 
المختبرات واالشعة وقسم الطوارئ واقسام العمليات والتعقيم· 3- الطابق االول: ومساحته 2385 مترًا مربعًا وسيحتوي على 
العيادات الخارجية والصيدلية ووحدة غسيل الكلى ووحدة العالج الفيزيائي باالضافة الى مكاتب االدارة والكافيتيريا· 4- الطابق 

الثاني: ومساحته 2208 متر مربع وسيحتوي على 40 سريرا موزعة على اقسام الجراحة واالطفال والباطنية وقسم الوالدة· 

السفير االماراتي يتوسط رئيس واعضاء اجمللس البلدي في شبعا ورئيس بلدية الهبارية ومدير شركة هاي كون
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عام  الثاني  كانون   22 بتاريخ   *
أبناء  هيئة  والدة  أعلنت   ،1985
العرقوب في مؤتمر صحافي عقد في 
دار نقابة الصحافة، ولم يكن أعضاء 
النضالي،  العمل  الهيئة طارئين على 
بل كانوا ومنذ الستينيات والسبعينيات، 
الصهيوني ويرفعون  العدو  يقارعون 
الظلم  ورفع  والعدالة  المساواة  راية 
اإلعالن  لحظة  ومنذ  منطقتهم،  عن 
وعلى  األهالي  بين  الهيئة  تحركت 
الصمود  مقومات  مشجعة  األرض 
بين من بقي على أرضه وفي صفوف 
اإلنطالق  فكرة  وكانت  المهجرين، 
المؤتمر  رئيس  من  وتشجيع  بمبادرة 

الشعبي اللبناني األخ كمال شاتيال.
* صدر العدد األول من نشرة صوت 
وفيه   1985 آب   26 في  العرقوب 
أرض  من  وعبر  “تاريخ  عنوان  تحت 
كانت  العرقوب  منطقة  “إن  العرقوب” 
صمودها  ثمن  تدفع  لبنانية  منطقة  أول 
بوجه األطماع الصهيونية وهي المنطقة 
مساحات  وقعت  التي  الوحيدة  اللبنانية 
سيطرة  تحت  أراضيها  من  كبيرة 
اإلحتالل اإلسرائيلي عام 67 حيث إحتل 
عائدة  ومزارع  زراعية  مساحات  العدو 
لخراج بلدات شبعا وكفرشوبا والهبارية 
تقدر بحوالي 200 كيلو متر مربع”. هذا 
العرقوب”  صوت  نشرته  مما  مقطف 
للذين ينكرون النضال على أهله ويدعون 
شبعا  مزارع  بقضية  يسمعوا  لم  بأنهم 

وتالل كفرشوبا قبل العام 2000.
في  العرقوب  أبناء  هيئة  نظمت   *
األسبوع األول من شهر آب عام 1985 
وتحرير  صمود  لدعم  وطنيًا  أسبوعًا 
الحدودي  والشريط  العرقوب  منطقة 
الفتوى،  دار  باحة  في  بإعتصام  إستهل 
الشهيد  المفتي  شملت  لقاءات  بسلسلة  ثم 
حسن خالد، الرئيس سليم الحص، رئيس 
بيضون،  محمد  آنذاك  الجنوب  مجلس 
العالمة الراحل اإلمام محمد مهدي شمس 
كرامي،  رشيد  الشهيد  الرئيس  الدين، 
مكتب األمم المتحدة في بيروت والرئيس 
حسين الحسيني إضافة إلى تنظيم سلسلة 
إعتصامات في المساجد وإقامة مهرجان 
عائشة  في  اإلسالمي  المركز  في  حاشد 

بكار.

* قالو في الهيئة:
- المفتي الشهيد حسن خالد: “أنتم أبطال 
العرقوب تتصدون ببسالة وشجاعة للعدو 

الصهيوني غير آبهين بتهديداته”.
شمس  مهدي  محمد  الراحل  اإلمام   -
الدين” “بيض اهلل وجوهكم يا من بيضتم 

وجوهنا يا أهل العرقوب”.
“أنتم  الشهيد رشيد كرامي:  الرئيس   -
وعلينا  المسؤولين  أعناق  في  أمانة 

مساعدتكم”.
ندخر  “لن  الحص:  سليم  الرئيس   -
في  صامدون  ألنكم  دعمكم  في  وسعًا 

العرقوب”.
“حركتكم  الحسيني:  حسين  الرئيس   -
لكم  نقدم  أن  جيدة ومباركة ويجب علينا 

الدعم والمساندة”.

حمطات نضالية

*  ان احلق بغري القوة �ضائع
مجال عبد الناصر

مة تلب�س مما ال تن�ضج وتاأكل مما ال تزرع * ويل الأ
جربان

من مزايا العرب

ال�ضماء  و�ضقوفهم  ر�س  االأ ولهم  ومعا  خيولهم  ظهور  ح�ضونهم  نائل،  ينلهم  مل   *
وجنتهم ال�ضيوف وعدتهم ال�ضرب.

النعمان بن املنذر

* تريدين لقيان املعايل رخي�ضة
إبر النحل وال بردون ال�ضهد من ا
املتنيب

* �ضبعنا اىل الدنيا فلو عا�س اهلها
منعنا بها من جيئة وذهوب
املتنيب

* �ضاأل اعرابي الر�ضول �ضلى الله عليه و�ضلم عن ال�ضاعة فقال: “اذا �ضيعت 
اذا  وال�ضالم  ال�ضالة  عليه  قال  إ�ضاعتها؟  ا كيف  قال  ال�ضاعة.  فانتظر  مانة  االأ

مر اىل غري اأهله فانتظر ال�ضاعة”. و�ضد االأ
* عن �ضهل بن �ضعد اال�ضعدي ر�ضي الله عنه ان الر�ضول �ضلى الله عليه 

و�ضلم قال رباط يوم يف �ضبيل الله خري من الدنيا وما عليها.

منافع الفواكه
وينقي  االحماض  يعدل  التفاح   –  1
ويحفظ  وينشطها  الدموية  الدورة 
من  الدم  ويغني  مرونتها  للمفاصل 

النواقص المحتاج اليها وينشط الجسم.
2 – العنب يعوض ما يفقد الجسم من 

النشاط ويفيد األعصاب كثيرًا.
تكوين  على  يساعد  المشمش   –  3

العظام واألغشية.
الدم ويساعد على  ينقي  الليمون   – 4
ويسكن  والعضالت  العظام  تكوين 

األعصاب.
الجسم  ينظف  األصفر  البطيخ   –  5
ويزيد  العقلي  المجموع  وينشط 

االوكسجين في الدم.
6 – البرتقال مؤثر في وظائف الجسم 
الحيوية ويزيد حياة الخاليا ويساعد على 
التئام الجروح والقروح كما انه يزيد قوة 

االحتمال واالرادة ويزيد القوى العصبية 
وينشط االفرازات الجلدية.

المياه الصالحة للشرب
مقدار  بها  ويوضع  ماء  كباية  يؤخذ 

المساء  ملعقة سكر صغيرة وتترك من 
الماء  صباحًا  وجد  فإذا  الصباح  الى 
وان  للشرب  صالحًا  الماء  كان  صافيًا 
فالشرب  اللون  وبني  مغبرًا  الماء  وجد 

منه غير صالح وهو مضر بالصحة.

أقوال مأثورة

صحة وحياة

خريج في الثانية والتسعين
تخرج  بعدما  العالم،  في  سنًا  الجامعيين  الخريجين  أكبر  من  واحدًا  فيتش  رون  األسترالي  اصبح 
في جامعة نيو ساوث ويلز بمدينة سدني وهو في الثانية والتسعين من العمر. وبعد أن أمضى فيتش 
عشرات السنين من عمره في العمل كمرشد قطارات في محطة بجنوبي استراليا، أحيل على التقاعد 

ليبدأ حياة جديدة مع البحث العلمي إلى أن حصل أخيرًا على شهادة الدكتوراه في الهندسة

إستخراج 162 مسمارًا من معدة صيني
تمكن الجراحون في مستشفى زيانغ الصيني من استخراج 162 مسمارًا صدئًا من معدة رجل 
يدعى وويونجين. وكان الرجل أصيب باإلغماء وتم نقله إلى المستشفى بعدما قام بابتالع المسامير 

على سبيل الترويج لطريقة غريبة في عالج األمراض

غرامة بـ 77 ألف دوالر لصيني أنجب طفله الثاني
فرض مسؤولو تنظيم األسرة في إقليم إنهوي وسط الصين غرامة بـ 600 ألف يوان )حوالي 77 

ألف دوالر( على رجل أعمال أنجب طفله الثاني.
وتتبع الصين منذ عام 1980 سياسة حازمة لتحديد النسل بهدف الحد من زيادة تعداد السكان في 
البالد. ومراعاة للعادات والتقاليد التي تفضل الذكر على األنثى، يسمح للفالحين في الصين بإنجاب 

طفل ثان إذا كان األول أنثى.
إلى  إضافة  الصينية،  المدن  في  ثان  طفل  بإنجاب  إخوة  دون  نشأوا  الذين  لآلباء  أيضًا  ويسمح 
استثناءات أخرى. يشار إلى أن عدد سكان الصين يبلغ حاليًا 1.3 مليار نسمة يمثلون خمس سكان 

العالم، وتسعى الحكومة لئال يتجاوز عدد السكان بحلول عام )2020( 1,54 مليار نسمة.

اخبار طريفة ومنوعة

خدمات مستوصفات العرقوب خالل ثالثة أشهر

)نيسان - أيار - حزيران 2007(

مستوصف حي السلم

خدمات مخبرية             186

أسنان                             570

صحة عامة                  1207

اختصاصات                 �80

تصوير صوتي               1�5

لقاحات                        �87

خدمات عامة               420

أدوية                            2000

مستوصف الهبارية

دواء 1500      أسنان �5

مستوصف شبعا

أدوية                             525
خدمات                         67
فحص سكري            50
جروح و حروق                 5

خدمات إبر                     �7

وكذلك حول حصول حوادث مشابهة لما جرى من إطالق »كاتيوشا« قبل أسبوع، 
»لكن المفاجئ ربما هو األسلوب )السيارة المفخخة(«. 

قيادة  ومن  نيويورك  من  تحذيرات  تلقت  الدولية  القوات  أن  المصادر  وأضافت 
»اليونيفيل«  تدابير  مستوى  رفع  وتم  معينة،  معطيات  ضوء  في  اللبناني  الجيش 
العمل  وتيرة  تكثيف  تم  كما  واضحة،  بصورة  األخيرة،  األسابيع  في  الوقائية 
االستخباراتي، وعقدت اجتماعات مع الجيش اللبناني ومع »حزب اهلل« وتم خاللها 
من  االرهابية  المجموعات  بعض  تبيته  ما  حول  المعلومات  خطورة  الى  التنبيه 
اللبنانية باتجاه الجنوب  محاولة لنقل حالة الالستقرار التي تشهدها معظم المناطق 

األكثر استقرارًا من سنة حتى اآلن. 
وفي  الجنوب  منطقة  في  نائمة«  إرهابية  »خاليا  وجود  من  المصادر  وحّذرت 
مناطق أخرى قد تبادر الى تنفيذ أعمال من هذا القبيل في المستقبل. واشارت الى 
تنقالتهم الشخصية خارج نطاق  الحذر حتى في  أن جنود »اليونيفيل« ُطلب منهم 

المهمات العسكرية. 
 وأدان االعتداء عدد كبير من القوى والشخصيات اللبنانية في المعارضة والمواالة، 
ومن أهالي وفاعليات أبناء الجنوب والعرقوب وأكدت هيئة أبناء العرقوب ومزارع 
شبعا ادانتها واستنكارها لالعتداء الذي طاول اليونيفيل والذي يهدف الى زعزعة 

األمن واالستقرار في المنطقة .

اسرائيل تُدِخل جتهيزات الكترونية إلى املزارع»اليونيفيل« بني العمل اإلمنائي واإلنساني................... تتمة ص2
الصادر  عددها  في  الديار  صحيفة  ذكرت 
قوات  قيادة  أن   2007/5/18 في  الجمعة  يوم 
الطوارىء الدولية العاملة في جنوب لبنان رصدت 
االسرائيلي  المشاة  سالح  في  الهندسة  جهاز  قيام 
واعتراض  للتنصت  الكترونية  تجهيزات  بتركيب 
االتصاالت في ستة مواقع استراتيجية مختلفة من 

خط المواجهة على مزارع شبعا.
ويتابع قائد المنطقة العسكرية االسرائيلية شخصيًا 
اقامة نقاط محصنة وسواتر في هذه المنطقة التي 
وافقت الحكومة االسرائيلية مبدئيًا على االنسحاب 

منها وتسليمها لسيادة قوات االمم المتحدة.
وبحسب المعلومات العسكرية الغربية فإن الخبراء 
في سالحي الهندسة األميركي واالسرائيلي استنادًا 
الى تقارير جهاز المخابرات العسكرية االسرائيلي 
المركزية األمركية  »أمان« ووكالة االستخبارات 
تقنيو  يواصل  أن  من  يتخوفون  ايه  أي.  سي.  الـ 
اتصاالت  شفرة  لتفكيك  محاوالت  في  اهلل  حزب 
القوات االسرائيلية كما حصل خالل معارك جنوب 

لبنان في الصيف الماضي.


