شارع الدكتور سمير نجار
من أمل تقي الدين نجار زوجة البروفسور سمير نجار:
إلى الكاتب والنطاسي البارع األستاذ سليمان بختي
ّ
ّ
أثني على مقالك الصادر في "نهار"
أتقدم إليك ببالغ الشكر واالمتنان وأود أن ُ
الثلثاء  10أيلول الصفحة  .6ذكرت في مقالك تخلف السيدة ماريا بشور أبو النصر
عن ذكر شارع الدكتور سمير نجار طبيب األطفال وأيضًا عميد كلية الطب سابقًا في
الجامعة األميركية في بيروت.
لمعلومات السيدة أبو النصر ،الشارع يمتد من الحمراء إلى شارع ّإده .وال ُيخفى على
ّ
أحد ذكره بوجود الالفتة الكبيرة على عمود مقابل شارع إده باسم الدكتور سمير
نجار .وال يمكن ألحد أن يتجاهلها.
وبالمناسبة ّ
فإن العائلة ّ
تكن كل الشكر واالمتنان والتقدير لخلود اسم سمير
نجار في قلب بيروت لصاحب المبادرة والمثابرة النبيلة التي قام بها تلميذه النجيب
الدكتور جورج سالم بمساعدة رئيس بلدية بيروت آنذاك الدكتور بالل حمد وأعضاء
الكرام والمركز الطبي في الجامعة األميركية في بيروت.
البلدية ّ
دشن الشارع بإزاحة الستار وقص الشريط وافتتح من البلدية ّ
وكلية الطب
وقد
الجمعة  16آب .2012
ّ
ّ
يؤسفني أن الكاتبة لم تتقص المعلومات الصحيحة الكاملة بدقة من الجامعة
لكتابها .فيجدر بها تصحيح الخطأ.

الرحلة األخيرة لسيمون أسمر بين بيروت وغزير



ودع لبنان والفنانون اللبنانيون امس المخرج
س�ي�م��ون أس�م��ر ف��ي اج ��واء ح��زي�ن��ة ب�م��أت��م في
كاتدرائية مار جرجس  -وسط بيروت ،حيث
ت� ��رأس ال �ص�ل�اة ل��راح��ة ن�ف�س��ه راع� ��ي اب��رش�ي��ة
بيروت للموارنة المطران بولس عبد الساتر،
في حضور ممثل رئيس الجمهورية النائب
نقوال صحناوي ،ممثل رئيس مجلس النواب
ورئ �ي ��س ال �ح �ك��وم��ة س �ع��د ال �ح��ري��ري ال�ن��ائ��ب
السابق عاطف مجدالني ،وزيرة الدولة لشؤون
التنمية اإلداري � ��ة م��ي ش��دي��اق ،وشخصيات
وحشد من الفنانين واإلعالميين.
وأل � �ق ��ى ع �ب��د ال� �س ��ات ��ر ك �ل �م��ة ق � ��ال ف �ي �ه��ا:
"اليوم اخونا سيمون ال��ذي نرافقه بصالتنا،
ندعو ال��رب ونقول ل��ه :يا رب اغمره بمحبتك
وبحنانك ،ويا رب ال تدينه ألن كل انسان ال
يمكنه ان يقف امام دينونتك .كل واحد منا
يعرف خطاياه وه��ي حاضرة امامه كما يقول
المزمور  .50يا رب هذا اإلنسان تعمد ولبسك
مذ ان كان صغيرا صلى لك ،احبك وفكر فيك،
ويا رب اغمره بمحبتك وحنانك .هذا هو رجاؤنا
وايماننا ،ولهذا نحن مجتمعون اليوم نصلي.
ونحن ايضا حزانى ليس الحزن الذي من دون

رجاء والذي يسبب يأسا ،نحن اليوم ككنيسة
ح��زان��ى ول�ك��ن حزننا ك�ح��زن ك��ل ال�ن��اس ألننا
ن �ع��رف أن ��ه ب �ع��د ه ��ذه ال �ح �ي��اة ه �ن��اك ح �ي��اة".
وأض ��اف" :أن��ا أع��رف أخ��ان��ا سيمون م��ن خالل
شاشة التلفزيون فقط ،فعندما كنا صغارا كنا
ننتظر برامجه ونفرح بها .وفي األيام الصعبة،

اي��ام الحرب والقهر واليأس والموت والخوف
وال��رع��ب ،كانت برامج سيمون اسمر تنسينا
ك��ل ه��ذه ال �ظ��روف وت�م�لأ ال �ف��رح ف��ي قلوبنا.
ان االن�س��ان ال��ذي يحمل ه��ذا الكم من الفرح
في قلبه ويمكنه ان يفرح غيره وال��ذي يحب
ال�ح�ي��اة ،يمكنه ان ينسينا ال �م��وت ويجعلنا

نحب الحياة .اق��ول ل��ه ف��ي ه��ذا ال��وق��ت شكرا
ألنك وجدت بيننا واعطيتنا ما اعطيتنا ،وألنك
انسيتنا بشاعات الحزن والوجع والخوف".
بعد ذل��ك ،تقبلت العائلة التعازي ،ونقل
الجثمان ال��ى مسقط رأس ��ه ف��ي غ��زي��ر ،حيث
ووري.
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سيزوبيل وجامعة القديس يوسف أطلقتا
كتيب "املؤسسات التي تعنى بذوي الحاجات"
ّ
أط� �ل� �ق ��ت م ��ؤس� �س ��ة س� �ي ��زوب� �ي ��ل وج ��ام �ع ��ة
القديس يوسف الطبعة الثانية من الكتيب
ال�ت��وج�ي�ه��ي "ال �م��ؤس �س��ات ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة ال�ت��ي
تعنى بذوي الحاجات الخاصة" في احتفال
أقيم في كلية الطب في رعاية وزير الشؤون
االجتماعية ريشار قيومجيان.
ال �ك �ت �ي��ب أن �ج ��زت ��ه م��ؤس �س��ة س �ي��زوب �ي��ل
 SESOBELبالتعاون م��ع جامعة القديس
يوسف والمؤسسات االجتماعية وبإشراف
ن��ائ��ب رئ�ي��س ال�ج��ام�ع��ة ال�ب��روف�س��ور ميشال
ش��وي��ر ال�ي�س��وع��ي ،ورئ �ي��س ق�س��م األم ��راض
النفسية في مستشفى أوتيل ديو الدكتور
س��ام��ي ري �ش��ا .وت��م ن�ش��ره ل�ل�م��رة األول ��ى في
عام  .2015واإلص��دار الجديد هو عبارة عن
تحديث لبعض البيانات ،ويضم مؤسسات
ج ��دي ��دة .وأل� �ق ��ى ري �ش ��ا ك �ل �م��ة ع� ��دد ف�ي�ه��ا
األعمال المنجزة في الجامعة في السنوات
األخيرة في ما يتعلق باإلعاقة العقلية.
م ��ن ج �ه �ت �ه��ا ،ش ��رح ��ت ال� �م ��دي ��رة ال �ع��ام��ة
لسيزوبيل فاديا صافي أهمية هذا الدليل
وفائدته للعائالت والمهنيين والمعالجين
واألط�ب��اء المشاركين ف��ي رع��اي��ة األشخاص
ذوي اإلعاقة.

قيومجيان يعرض الكتيّ ب بنسخته الجديدة.

أم ��ا ش��وي��ر ،ال� ��ذي م �ث��ل رئ �ي��س ال�ج��ام�ع��ة
البروفسور سليم دكاش اليسوعي ،فشكر
قيومجيان على حضوره وقال" ،إن وجودك
معنا يمثل بادرة قوية من التشجيع والدعم
لجميع أولئك الذين في هذا البلد ،يكرسون

(ميشال صايغ)

طاقاتهم ودراي�ت�ه��م وصفاتهم اإلنسانية
م��ن أج ��ل أف �ض��ل خ��دم��ة ل�ل�ش�خ��ص ال�م�ع��وق
واستقالليته.
من جهته ،اعتبر قيومجيان "ان الشركة
بين الدولة ممثلة بوزارة الشؤون االجتماعية

والمؤسسات والجمعيات مهمة جدا وكذلك
الشركة مع الجامعات الخاصة" ،مشيرا الى
ان وزارة الشؤون تقدم دعما ماديا وتقنيا
وم �ع �ن��وي��ا ل �ل �ج �م �ع �ي��ات ال �م �ت �ع��اق��دة م�ع�ه��ا،
وموضحا انه ال يمكن االتكال بالمطلق على
ه��ذا الدعم ال��ذي يتأثر بظروف معينة وقد
يتأخر كما يحصل منذ سنوات.
وأش � � ��ار ال � ��ى  3ت� �ح ��دي ��ات ت ��واج ��ه ذوي
ال �ح��اج��ات" ،االول � ��ى ه��ي ت�ح��دي��د المشكلة
واالع�ت��راف بها م��ن االه��ل ،وق��د أنجز لبنان
ت �ق��دم ��ًا ف� ��ي ه � ��ذا ال� �ت� �ح ��دي ،وال� �ث ��ان ��ي ه��و
تدريب األوالد واالهتمام بهم وهو ما تنجح
مؤسسات ال��رع��اي��ة بالقيام ب��ه ،أم��ا الثالث،
فهو فتح س��وق العمل ام��ام ذوي الحاجات
ال��ذي��ن استطاعوا نيل ال�ش�ه��ادات ولديهم
كفاءة عالية".
وش �ك��ر ال �م��ؤس �س��ات ال �ت��ي س��اه�م��ت في
انجاز ه��ذا العمل ،متوجها بالشكر لجامعة
ال �ق��دي��س ي��وس��ف ال �ت��ي ت �خ��رج م�ن�ه��ا على
دعمها.
وع� ��رض� ��ت م� ��دي� ��رة ال� �ق� �س ��م االج �ت �م��اع��ي
ف ��ي س �ي��زوب �ي��ل ج �ي��زي��ل ك � ��رم دراس � � ��ة ع��ن
المؤسسات المذكورة في الكتيب.

