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التي  واالزمات  الوطن  فيها  مير  التي  الصعبة  الظروف  من  الرغم  عىل 
تحارصه من كل الجهات، مل تشأ ادارة مدرسة مار مارون يف بيت الدين 
ان مير عيد االستقالل هذه السنة مرور الكرام، فأقامت احتفاال برعاية 
راعي ابرشية صيدا املارونية املطران مارون العامر، ويف حضور مدير املركز 
الكاثولييك لالعالم االب عبده ابوكسم ورئيس تحرير مجلة "االمن العام" 
العميد منري عقيقي ورئيس بلدية بيت الدين طوين عازار ومديرة املدرسة 

ربيعة ابوكسم واعضاء الهيئتني االدارية والتعليمية. 
بداية، النشيد الوطني بأصوات التالمذة، تلته كلمة ملديرة املدرسة اعربت 
فيها عن ان فرحة االستقالل تتجسد هذه السنة يف عودة التالمذة اىل 
حضن املدرسة بعد انقطاع طويل. وشددت عىل ان االستقالل الحقيقي 
يبدأ من خالل ترسيخ روح املواطنة يف التالمذة، انطالقا من مقاعد الدراسة 

ليك نبني لبنان جديدا.

العميد عقيقي محارضة بعنوان "ركائز االستقالل"، عدد فيها  القى  ثم 
املداميك الخمسة التي تصون االستقالل، وهي:

- سيادة االمن املتمثل بالقوى الرشعية.
- سيادة القرار الحر عىل مستوى السلطة التنفيذية. 

- مجلس نيايب مستقل ينبثق من انتخابات حرة ونزيهة.
- مجتمع لبناين حّي ومنتج.

- قضاء مستقل وقضاة يحكمون بالعدل.
ختاما، القى املطران العامر كلمة شكر فيها ادارة املدرسة عىل احياء هذا 
العيد رغم الظروف القاسية التي منر فيها، متوجها اىل التالمذة بالقول: 
"انتم بناة االستقالل الجديد، انتم مستقبل لبنان، وبقدر ما تكتسبونه 
اليوم من علم ومعرفة، نحرص عىل ان نرسخ يف نفوسكم روح املواطنة 

التي ستكون املنطلق للبنان الجديد".

التالمذة الحارضون.العميد منري عقيقي محارضا.

العميد عقيقي محاضرا عن اإلستقالل:
خمس ركائز لصون الوطن 

االب الشهيد 
في ذكرى اإلستقالل

املؤهل  الشهيد  ابنا  وجيوفاين  جوزف  يشأ  مل 
اول  املفتش  الشهيد  ابنة  ولني  ابومرهج،   قيرص 
ممتاز فارس كيوان، من عديد االمن العام اللذين 
استشهدا يف انفجار مرفأ بريوت يف 4  اب 2020، اال 
ان يستذكروا االب الشهيد يف عيد االستقالل عىل 

طريقتهم الخاصة. لكن من دونهام.
لني ابنة الشهيد املفتش اول ممتاز فارس كيوان.جوزف وجيوفاين ابنا الشهيد املؤهل قيرص ابومرهج.


