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جريدة   أسبوعية   شاملة

املال،  الى  محتاج  بعضهم  االعمار،  مختلف  ومن  كثر،  الطرقات  في  املتسولون 
من  اللقمة  يفضل  لكنه  باحلالل،  رزقه  وكسب  العمل  إمكانه  في  اآلخر  وبعضهم 
دون تعب. وهكذا ال جتد شارعاً يخلو من امرأة  وفي حضنها طفل، متد يدها وتطلب 

احلسنة إلطعام الطفل او ملداواته او لشراء علبة حليب.
سبيل.  عابر  او  سيارة  مرور  بعد  ويعيدونها  اليد  ميدون  الذين  املسنون  هناك  كذلك 
بال كثير  اخرى  الى  ينتقلون من سيارة  الذين  لهؤالء  الوحيد  املالذ  السير هي  زحمة 
عناء.ال تقدر ان متيز بسهولة هوية هؤالء املتسولني: هل هم لبنانيون؟ هل هم غير 
عنه  غريبة  منطقة  في  يتسّول  معظمهم  ان  الثابت  لكن  يدري،  احد  ال  لبنانيني؟ 

وعن مكان سكنه..
للبعض.  قاسياً  يبدو  قد  املتسولني  مع  التجاوب  بشأن  قرارا  اتخذت  شخصياً  انا 
اتخذت قراراً باال اعطي ماالً ملتسّول طفل الني بذلك اكون مشجعاً له على عمالة 
بأن  امرأة متسولة يسمح لها عمرها  اال اعطي  ايضاً  غير قانونية لالطفال. وقررت 
جتد عمالً تقتات منه بكرامة وعزة نفس. فقط اولئك الذين عندهم اصابات كبيرة او 
عاهات كبيرة في اجسادهم متنعهم فعالً من العمل، وفي غياب دولة حاضنة لهم، 
فقط هؤالء اريد ان اجتاوب معهم.لعّل موقفي يبدو قاسياً بعض الشيئ لكني مرتاح 

له إذ ان عقلي يستطيع ان يبرره لعاطفتي.

املتسّولون في الطرقات العـامة.................
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الدكتور هيكل الراعي مديراً لكلية العلوم
 االجتماعية صـ7

د. سمير قسطنطني

الصورة بعدسة الفنان ربيع جريصاتي

احللم أصبح حقيقة كهرباء 24/24 

حسومات طائلة، اسـواق فـارغة،
 وزبائن غائبة!!! حتقيق اعداد نيكول صدقة

والثلوج  االمطار  معه  مصطحباً  شباط  شهر  علينا  أطل 
األسواق  اقفال  الى  وادت  تراكمت بشكل كبير  التي  الكثيفة 
ومما"  املنطقة.  في  احلركة  شّل  مما  وغيرها  واملدارس  التجارية 
هذة  في  زحلة  مدينة  تشهده  الذي  احلال  هو  بله"،  الطني  زاد 
املرحلة، مرحلة اجلمود والتي تطرح عالمات استفهام كثيرة...

التي  احلسومات  باضخم  التجارية  احملال  واجهات  تزين  رغم 
تراوحت بني 50 و70 باملئة اال ان النتيجة كانت حركة شرائية 

خجولة والسبب؟!... تتمة صــ4
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حكيم: 
"جودة  ونوعية 

في املصانع 
الغذائية 
البقاعية"

زحلة نورت بفضل جهود مدير عام شركة كهرباء زحلة املهندس اسعد نكد

مصنع سي سويت اول مؤسسة ومصنع يحصالن على شهادة
 ISO 22000:2005 و HACCP في زحلة والبقاع.ً صـ17


