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يكرم المنا�ضل �إميل الطيار لمنا�سبة منحه رتبة الأمانة
م�س ّلم محا�ضر ًا عن المواطن والأمن الداخلي:
«القومي» ّ
مهنا :الجمهورية القوية قوية بمقاومتها وجي�شها وبالثوابت الوطنية والقومية الحفاظ على �سالمة �شعبنا �أولى المهمات
اعتبر نائب رئيس الحزب السوري
القومي االجتماعي توفيق مهنا أنّ
استحقاق ان��ت��خ��اب رئ��ي��س جديد
للجمهورية في لبنان ،يكتسب أهمية
كبيرة ،ألنّ لبنان بحاجة إلى رئيس
يتمسك بثوابت لبنان وخياراته
ّ
وعناصر قوته في مواجهة العدو
ال��ص��ه��ي��ون��ي ،ون��ح��ن م��ع انتخاب
رئيس جديد في موعده الدستوري،
رئيس يتمتع بسيرة ناصعة .وقال:
إنّ ترشح أحد المرتبطين بمشاريع
التقسيم والمتو ّرطين بجرائم هو
تعطيل ل�لاس��ت��ح��ق��اق ودف���ع نحو
الفراغ.
وأض�������اف :إنّ م��ص��ي��ر ل��ب��ن��ان
ومستقبله ليس بالشعارات الفارغة،
فمن يطالب بنزع س�لاح المقاومة،
وتصفية مصادر القوة والمنعة ،ال
يريد جمهورية قوية ،بل جمهورية
تابعة ضعيفة هشة ،وه��ذا اعتداء
ص���ارخ ع��ل��ى ت��اري��خ��ن��ا وشهدائنا
ومقاومينا الذين ح ّرروا هذه األرض
وأسقطوا ك ّل المشاريع الصهيونية.
وت��اب��ع :إنّ الجمهورية القوية،
قوية بمقاومتها وبجيشها ،وقوية
ب��ال��ث��واب��ت ال��ق��وم��ي��ة وال��وط��ن��ي��ة
واإلصالحية ،ونحن مع جمهورية
ل��دول��ة مدنية حضارية تح ّل فيها
ال��ك��ف��اءة واالن��ت��م��اء ال��واح��د مح ّل
المحاصصة والمحسوبية والطائفية
والمذهبية والفساد.
وقال مهنا :من العار تعاطي بعض
القوى السياسية مع هذا الموضوع
بحسابات سياسية ضيقة .فهذا
الموضوع بالذات يتخطى الحسابات
ال��س��ي��اس��ي��ة وي��ت��خ��ط��ى ال��ل��ع��ب��ة
الديمقراطية في الحاالت الدستورية
العادية ،وسيلعن التاريخ كل من

مهنا يسلّم الطيار شهادة رتبة األمانة
يمنح صوته تحت أيّ اعتبار لمرشح
سجله أسود.
ورأى مهنا أنّ إج���راءات المحكمة
ال��دول��ي��ة ض��� ّد ت��ل��ف��زي��ون «ال��ج��دي��د»
وجريدة «األخبار» ،إرهاب يما َرس ض ّد
اإلعالم اللبناني وض ّد الحرية ،ومؤشر
على أنّ المحكمة الدولية تنتهك المهمة
التي ُو ِج����دَت م��ن أجلها ،فضالً عن
انتهاكهات للدستور اللبناني الذي
يكفل الحرية ،حرية اإلعالم والتعبير.
واستغرب مهنا تغاضي الجهات
المعنية ع��ن ات��خ��اذ م��وق��ف واض��ح
من التطاول على اإلع�لام والحريات
اإلعالمية ،مؤكدا ً أنّ الحرية هي ميزة

لبنان.
كالم مهنا جاء خالل حفل التكريم
الذي أقيم للمناضل القومي إميل الطيار
في «مطعم الغونا» ـ جديدة مرجعيون
بمناسبة منحه رتبة األمانة ،وحضر
الحفل إلى مهنا ،رئيس لجنة تاريخ
الحزب لبيب ناصيف ،رئيس هيئة
ش���ؤون االس����رى ال��م��ح � ّرري��ن سمير
خفاجة ،منفذ ع��ام مرجعيون سامر
نقفور ،منفذ عام حاصبيا لبيب سليقا،
عضو المجلس القومي د .شوقي خير
الله ،وعدد من المسؤولين الحزبيين.
ك��م��ا ح��ض��ر ال��ح��ف��ل رئ��ي��س بلدية
مرجعيون المهندس أمال الحوراني

وعقيلته ريما ،مدير كلّية مرجعيون
الوطنية موريس الدبغي ،كاهن رعية
كنيسة القديس ج��اورج��ي��وس األب
فيليب العقلة ،عائلة المك ّرم ومدعوون
من القوميين والمواطنين.
تخلل الحفل كلمة لعضو هيئة
المنح فايز أبو عباس أشاد فيها بإميل
الطيار أحد القوميين الذين استحقوا
رتبة األم��ان��ة ،وه��و ال��ذي نشأ على
مبادئ الحزب وجعله شعارا ً لبيته،
َ
يتوان عن تقديم المساعدة ألي
ولم
قومي اجتماعي.
وقال المناضل القومي حنا حبيب
فرحة في كلمة عن المك ّرم :انه رفيق

فريد ،فرادته استقاها من فرادة زعيمه
وعظمته .لقد كان أمينا على المبادئ،
وبمنحه رتبة األمانة يكون ك ّل قومي
اجتماعي مخلص للحزب ولمبادئه
السامية قد نالها.
وأل��ق��ى المك ّرم إميل الطيار كلمة
ع��رض فيها لبعض مسيرة حياته
الحزبية فأشار إل��ى أح��داث ،1958
ومعركة شمالن حيث ح��ارب هناك،
وكيف ت��د ّرب في صنين وتوجه إلى
تلة ميمس لمساعدة رفقائه الذين
استشهدوا في معركة ميمس ،مشيرا ً
إلى استالمه عدة مسؤوليات محلية
في الحزب.
وختم م��ؤك��دا ً اع��ت��زازه بنيل رتبة
األمانة ،وتوجه بالشكر إلى الحزب
ورئيسه النائب أسعد ح��ردان على
التكريم.
وأل��ق��ى كلمة ال��ع��ائ��ل��ة م��وري��س
الدبغي ،فشكر الحضور ،الفتا ً إلى أنّ
أركان الزوبعة األربعة :واجب ،نظام،
قوة ،حرية ،كانت هي محور مسيرة
إميل الطيار وحياته وحياة عائلته
وأبنائه ال��ذي��ن منهم م��ن ال��ت��زم في
العقيدة ومنهم من فهمها ،خصوصا ً
أنّ مرجعيون بلدة الفكر ،وتمثل
نموذجا ً مصغرا ً عما قاله الزعيم
أنطون سعاده عن لبنان ،هو «ضمان
للفكر الحر».
وكان مهنا الذي سلّم المكرم شهادة
رتبة األمانة ،استه ّل كلمته بالحديث
عن المك ّرم والتزامه وقدوته ومعرفته
به في أشد الظروف حراجة ،مشيرا ً
إلى أنّ األمانة في حزبنا تحمل قيم
العطاء والتضحية وااللتزام والتفاني
واإلبداع ،ولقد استحق المناضل إميل
الطيار هذه الرتبة بجدارة.

متخ ّرجو « »LAUفي دبي يك ّرمون بو �صعب
أح��ي��ى ف��رع متخ ّرجي «الجامعة
اللبنانية األميركية  »LAUفي دبي
وخصصه هذه السنة
حفله السنوي،
ّ
لتكريم وزير التربية والتعليم العالي
الياس بو صعب ،في احتفال حاشد
أقيم في «البستان روتانا» ،بمشاركة
حوالى  550شخصاً.
حضر الحفل الذي دعا إليه رئيس
الفرع سعد الزين واألعضاء ،زوجة بو
صعب الفنانة جوليا بطرس ،قنصل
لبنان العام سامي نمير ،القنصل هيثم
ابراهيم ،ورئيس مجلس إدارة مدير
عام «بنك بيروت» سليم صفير راعي
االحتفال الرئيسي.
وح��ض��ر م��ن الجامعة م��ن بيروت
وف��د ت��رأس��ه ال��دك��ت��ور ج���وزف جبرا،
وض��� ّم رئيسة جمعية المتخ ّرجين
ليلى الصليبي داغ��ر ،نائب الرئيس
ضحى الزين حالوي ،المدير التنفيذي
لمكتب عالقات المتخ ّرجين عبد الله
الخال ،نائب الرئيس المساعد لإلنماء
نسيب نصر ،المدير التنفيذي لإلعالم
والعالقات العامة الدكتور كريستيان
أوسي ومديرَيْ مكتب َْي القبول في حرم
بيروت ن��دى الحاج وف��ي ح��رم جبيل
ميشال نجار .وحضر للغاية عينها
رئيس فرع متخ ّرجي الجامعة في أبو
ظبي نعيم اسطفان ومن فرع الرياض
ش��ارك رم��زي ب��زري وحشد كبير من
وجوه الجالية اللبنانية في دبي.
ق�دّم لالحتفال الدكتور كريستيان
أوسي .ث ّم ألقى الزين كلمة قال فيها:
«نستمر في والئنا إليماننا بقوة التعليم
وفي وجوب السعي إلى تأمينه لمن ال
يستطيعون نيله .وسنستمر في فرع

متخ ّرجي دبي في إصرارنا على المضي
نحو تمويل التربية ودعمها .ومن دون
دعمكم هذه القضية النبيلة ،فإن ذلك
لن يكون».
أ ّما جبرا ،فتحدث عن أهمية التربية
والتعليم في ضمان حياة الشعوب
ومستقبلها وأملها .وتحدث مطوال ً عن
رسالة « »LAUمنذ أن انطلقت عام
 1835حتى ص��ارت ال��ي��وم جامعة
مرموقة بحرمين في بيروت وجبيل،
ومستشفى ضخم في األشرفية ومبنى
للرئاسة ومركز تربوي في مانهاتن
نيويورك قرب مبنى األمم المتحدة.
وأك��د أن « »LAUرس��ول حضاريّ
إلى العالم ،ولذلك تسعى إلى تعزيز

رابطها مع أبنائها المتخ ّرجين في كل
العالم ومع اللبنانيين الذين يؤمنون
برسالة الحضارة والتربية والتعليم
كعنصر التقاء بين ال��ن��اس وك��درب
وصول إلى المستقبل المنشود.
صفير من ناحيته ألقى كلمة جاء
فيها« :كما في كل سنة ،أتيت بينكم
هذه الليلة أيضاً ،ألبّي دعوتكم الكريمة،
وعاطفة مميزة تشدّني إليكم ،فأنا
جزء من « ،»LAUوفي الوقت نفسه
رئيس مجلس إدارة مجموعة «بنك
ب��ي��روت» ،التي ال توفر جهدا ً لتكون
إلى جانبكم .والرابط الذي يجمعني
بـ«بنك بيروت» ،هو نفسه يجمعني
بـ« ،»LAUهذه المؤسسة التي تحمل

مسؤولية تدريب  8000شاب وشابة
وتثقيفهم ،لفتح دروب المستقبل
أمامهم ،بجهد كبير يبذله معلموهم،
بتوجيه حريص من رئيس الجامعة،
ال��ذي يكرس ك��ل طاقة وجهد لجعل
شبابنا قادة الغد».
ور ّد بو صعب بكلمة قال فيها« :إنّ
س ّر نجاح كل لبناني ،يكمن في علمه
وعلم أوالده ،وكلنا يعلم أن اللبناني
مستعد لبيع أرض���ه وبيته لتعليم
أوالده ...هذا يطمئنني إلى أن لبنان
في حالة سليمة ،فالتعليم موضوع
انساني ،ونحن تعلمنا وال أنسى ما
تعلمناه هنا في دبي من حكمة حاكم
دب��ي» ،شارحا ً كيف أتت فكرة إطالق

كلّية لإلعالم مع عميدها علي جابر.
وت��ح��دث ع��ن زي��ارت��ه األخ��ي��رة إلى
واشنطن حيث كان البحث في مشروع
مشترك مع البنك الدولي يتعلق بتعليم
الالجئين السوريين الذين تبين أن عدد
الطالب منهم يناهز  400ألف ،وهو ما
يفوق طاقة ال��م��دارس الرسمية التي
تأوي  275ألف طالب لبناني .وأشار
إلى أن خطته في هذا الشأن تم تبنيها
في االجتماع وستتولى وزارة التربية
تطويرها وتطبيقها على ال��م��دارس،
وسيجول قريبا ً مبعوث األمم المتحدة
للتعليم العالي على دول العالم لجمع
 600مليون دوالر إلنفاذ هذه الخطة.
ّ
وح��ث الجميع على دع��م التعليم
العالي ومساعدة الجامعات ،وفي
مقدمها « ،»LAUألن كل تبرع في هذا
اإلطار يكون في سياقه الصحيح.
ثم قدّم الزين وجبرا درعا ً تقديرية
لبو صعب تكريما ً له ،قبل أن يصار إلى
قطع قالب الحلوى في المناسبة.
و ُق��دّم��ت ِم��ن��ح جامعية تخصص
لمساعدة الطالب غير المقتدرين ماديا ً
وتمكينهم من االلتحاق بـ«.»LAU
وبلغ العدد االجمالي  44منحة قدّمها
الحاضرون بكلفة إجمالية ناهزت 600
ألف دوالر.
وسهر الجميع بعد ذل��ك ف��ي حفل
عشاء أحياه الفنان فارس كرم وفرقته
الموسيقية وه��و حضر خصيصا ً من
بيروت لهذه الغاية.

َ
المواطنة:
ال�سيد ح�سين في افتتاح م�ؤتمر التربية على
عملية م�ستمرة وهادفة من جانب المر ّبين والم�س�ؤولين
اف ُتتح أمس المؤتمر االقليمي ،بعنوان «دور
َ
المواطنة
كلّيات التربية ف��ي التربية على
والهوية» ،برعاية رئيس الجامعة اللبنانية
ال��دك��ت��ور ع��دن��ان السيد حسين ،ف��ي «فندق
بادوفا» ـ سن الفيل ،بحضور أمين عام الجمعية
العلمية لكلّيات التربية في الجامعات العربية
الدكتور طاهر سلوم ،عميدة كلّية التربية في
الجامعة اللبنانية الدكتورة زلفاء األيوبي،
عميد كلّية اإلعالم في الجامعة اللبنانية الدكتور
جورج كالس ،وعمداء كلّيات التربية في الدول
العربية.
شدّدت ليلى الرفاعي على أهمية المناسبة
في هذه الظروف التي يم ّر فيها العالم العربي،
تالها منسق ع��ام المؤتمر هيثم قطب قائالً:
«يقول رئيس الجامعة الدكتور عدنان السيد
َ
«المواطنة أسسها وأبعادها»:
حسين في كتابه
ال��م��واط��ن ال��ف��رد ،أ ّي���ا ً يكن م��س��ت��واه الثقافي
واالجتماعي واالقتصادي ،سيعود إلى موطنه
باحثا ً عن أمانه ،كما االنسان العادي الذي يعود
إلى منزله طلبا ً للراحة بعد العناء».
ث��م ت��ح�دّث��ت األي��وب��ي وق��ال��ت« :ي��أت��ي عقد
هذا المؤتمر اليوم في ظل تحديات تواجهها
َ
المواطنة في معظم دول المنطقة العربية ،وفي
ظل التحوالت العميقة التي تشهدها منطقتنا
ويعيش مفاعيلها اإلنسان العربي ،إذ ال يسع
المرقب المعرفي العالمي عموماً ،والعربي
خصوصا ً إال أن يستشعر اآلثار المطردة لألفكار
االنسانية العابرة للتخوم والثقافات واللغات،
ه��ذه الثقافات م �دّت ناشئتنا ببذور التغيير
َ
المواطنة :العدالة
وحفزت على المناداة بحقوق
والمساواة والعيش الرغيد».
وأضافت «هذه االفكار االنسانية المتداولة
وسواها الكثير أحدثت تبدالت أساسية في البنى
المعرفية والمنظومات الفكرية للمجتمعات،

وك��ان على مؤسساتنا التعليمية أن تتلقف
أشكال ووجوه التغيرات البنيوية المجتمعية
وتستوعبها محتضنة المنادين بها».
وق��ال س��ل��وم« :ي��أت��ي مؤتمرنا ه��ذا ليكون
مساهم ًة علمي ًة فاعل ًة ف��ي ت��ن��اول موضوع
َ
المواطنة
دور كلّيات التربية في التربية على
والهوية ،ليسلط األضواء على الواقع ،ويحلل
المشكالت ،ويطرح الحلول والبدائل والتوصيات
لتساعد العاملين في الميدان والقائمين عليه في
تصور آفاق مستقبل كلّيات التربية».
الملحة
وتابع« :أعتقد أن من بين المهمات
ّ
لكلّيات التربية لتأخذ دوره��ا في التربية ،أن
تنظر بروح نقدية إلى برامج كلّيات التربية،
وتطويرها لتكون أداة فعّ الة في بناء المواطن
العربي ،وتسليحه بالمعارف ،قيام كلّيات
التربية ب��دراس��ات ميدانية نقدية للمناهج
التربوية في التعليم ماقبل الجامعي وتقديم
اقتراحات لتطويرها ،إضافة إلى التفكير بتكوين

َ
المواطنة
جديد للمعلم يؤهله لترسيخ مفهوم
وتعزيز شعور االنتماء إلى الوطن وتشجيع
ثقافة ال��ح��وار ،وتربية األب��ن��اء على المحبة
والتسامح والتضحية وتفهم اآلخر».
أ ّم��ا السيد حسين ،فلفت إل��ى «أن عقد هذا
المؤتمر مهم جدا ً ألنه يأتي في زمن الحركات
َ
المواطنة
الشعبية العربية ،لنتحدث ع��ن
والهوية ،فمؤتمرات من هذا النوع مهمة جدا ً
حالياً ،خصوصا ً انها تأتي بمنهجية علمية
َ
المواطنة
تعالج من خاللها موضع التربية على
والهوية ،وهي خطوة جيدة من األخوة العرب
تجاه بيروت العاصمة الثقافية العربية».
وتمنى على المشاركين متابعة توصيات
المؤتمر وااللتزام بقرارته من خالل الجمعية،
وال��م��ط��ل��وب م��ن ال��ج��ام��ع��ات العربية تنفيذ
المق ّررات التي سيتوصلون اليها.
َ
المواطنة،
وتحدث عن موضوع التربية على
َ
المواطنة ليست مجرد شعور
مشيرا ً إلى أن

عاطفي ،بل هي مجموعة القيم والقواعد التي
ّ
تنظم عالقة المواطن بالمواطن ،وعالقة المواطن
بالدولة ،هذا في االط��ار القانوني ،وهي أيضا ً
عملية االنتماء والوالء للوطن.
َ
المواطنة عملية
وتابع« :إنّ التربية على
مستمرة ال ظرفية ،وهادفة من جانب المربين
والمسؤولين ،الفتا ً إلى أهم القيم التي علينا
الدخول في تربيتها:
ـ االنفتاح على االنسان واالنسانية واالبتعاد
عن التعصب ،فالديمقراطية ال يمكن أن تكون في
ظل الكراهية ،وأهم أسسها القبول بالمعارضة
واآلخر والتداول السلمي للسلطة.
ـ التربية على القيم الوطنية واحترام الرموز
الوطنية والدفاع عن أرض الوطن واإلخاء بين
المواطنين.
َ
المواطنة العالمية وتعزيز قيمها،
ـ احترام
انطالقا ً من احترام حقوق االنسان ،واحترام
القيم المدنية ،باحترام القنون وتطبيقه ،تحت
مبدأ س��ي��ادة ال��ق��ان��ون ،فسيادة القانون هي
التي صنعت التح ّول السياسي واالجتماعي
واالقتصادي في أوروبا.
ورأى السيد حسين أنّ ح ّل معضلة االقليات
َ
المواطنة بدل المذهبية،
تكون بالتركيز على
فموضوعها غير م��ط��روح على االط�ل�اق مع
َ
المواطنة ،مح ّذرا ً من إدماج االقليات في المجتمع
ً
عكسي،
فعل
د
ر
ُحدث
ي
ذلك
ألن
،
ا
قسر
الوطني
ّ
ّ
ويجب أن يكون االندماج مبنيا ً على التسامح
المتبادل وال��ح��وار ال��دائ��م والثقافة الوطنية
الموسوعية الشاملة ،ال بالقهر والغلبة .مشيرا ً
إلى أنّ الحياة المدنية ال تعني اإللحاد بل هي
احترام القوانين الخاصة والعامة .مشيدا ً بدور
المسيحيين ألنهم ص ّناع العروبة ،وهم جزء
أساس من الحضارة االسالمية التي ساهموا
فيها.

حاضر رئيس شعبة العالقات
العامة في المديرية العامة لقوى
األمن الداخلي المقدّم جوزف مسلّم
ع��ن «ال��م��واط��ن واألم���ن ال��داخ��ل��ي»،
برعاية رئيس الجامعة اإلسالمية في
لبنان الدكتور حسن الشلبي ،وبدعوة
من إدارة كلّية العلوم السياحية،
بحضور أمين عام الجامعة الدكتور
عباس نصر الله وع��دد م��ن عمداء
الكلّيات وأساتذتها وطالب.
ب��داي � ًة ،ألقى مدير كلّية العلوم
السياحية الدكتور جاك السموري
كلمة قال فيها« :إن االمن الوطني ال
يتحقق إال بوجود األمن الفكري من
خ�لال االهتمام باألجيال الناشئة
وتحصين أفكارهم بالقيم الوطنية
في مواجهة التيارات المشبوهة التي
تس ّمم العقول م��ن فساد وإره���اب.
فتنمية ال��وع��ي ال��ف��ك��ري تجعلهم
محصنين من خطر التفكك األسري،
لذلك تحرص الجامعة االسالمية
ع��ل��ى تنمية شبابنا وتحصينهم
بالعلم والمعرفة واالخالق وصهرهم
في بوتقة الوحدة الوطنية وترسيخ
َ
المواطنة».
ثم تحدث مسلّم فتناول مهام قوى
األمن الداخلي في مجال الضابطتين
االدارية والعدلية ،إضافة إلى المهام
االخرى التي تقوم بها ،ومنها المؤازرة
وحراسة السجون واإلدارات العامة
والبعثات الدبلوماسية والقنصلية.
وت��ض � ّم��ن ه���ذا ال��م��ح��ور تعريف
الضابطة االدارية كتدابير وإجراءات
ت��ه��دف إل���ى ت��وط��ي��د االم���ن وحفظ
النظام ،وهي تسبق وقوع الجريمة
بغية الح ّد منها ومنعها .أما الضابطة

العدلية فهي مجموعة اإلج���راءات
التي تتخذها قوى االمن في البحث
عن الجرائم وأد ّلتها وكشف هوية
مرتكبيها والمشاركين بها وتوقيفهم
وسوقهم أم��ام القضاء المختص،
وتنفيذ التكاليف واإلنابات والمذكرات
القضائية .إضافة إلى ذلك تقوم قوى
االمن بحراسة االدارات والمؤسسات
العامة ودور البعثات الدبلوماسية
والقنصلية ،وه���ي ك��ذل��ك تحرس
السجون وتديرها عند االقتضاء.
ولفت مسلّم إل��ى أن ق��وى االم��ن
الداخلي تقدّم المؤازرة المسلحة إلى
غيرها من المؤسسات العامة كي
تقوم بأداء عملها من دون أن يتع ّرض
أحد لها ،ومثال على ذلك المؤازرة
التي تقدمها إلى شركة كهرباء لبنان
عند إزالتها التعدّيات عن الشبكة.
وتض ّمن المحور الثاني حقوق

قوى األم��ن في مجال أدائها مهامها
وه��ي :حق توقيف األشخاص ،حق
استجالء الهوية ،حق دخول المنازل،
حق ضبط المواد الممنوعة ،حق إقامة
الحواجز وحق استعمال السالح.
وت��ح��دث ف��ي ال��م��ح��اور األخ���رى
ع��ن :الوظيفة التقليدية للشرطة،
الدور الحديث للشرطة وعن تفعيل
ال��ت��واص��ل ف���ي م���ا ب��ي��ن ال��ش��رط��ة
والمواطنين ،إضافة إل��ى السالمة
ال��م��روري��ة ،ق��ان��ون السير الجديد
والمخدرات وعوارضها ومخاطرها.
وت��ط�� ّرق إل���ى ع���د ٍد م��ن ال��ج��رائ��م
الشائعة ،كجرائم ال��دوالر األس��ود،
الجرائم االلكترونية ،النشل وسرقة
السيارات .وأشار إلى أن قوى االمن
تتمنى على المواطنين التعاون
وااللتزام بالقوانين حفاظا ً على أمنهم
وسالمتهم وسالمة المجتمع.

تكريم ال�شاعر الراحل عاطف ياغي في بعلبك
نظمت «لجنة تكريم الشاعر الراحل عاطف ياغي» مهرجانا ً
ّ
في «قاعة تموز» في بعلبك ،برعاية وزير الثقافة روني عريجي
ممثالً بديما رعد ،بحضور مفتي بعلبك  -الهرمل الشيخ خالد
صلح ،المطران الياس رحال ،رئيس بلدية بعلبك الدكتور حمد
حسن ،وفاعليات سياسية وثقافية واجتماعية وهيئات أهلية.
بعد تقديم فيلم وثائقي عن الراحل ،وتقديم من بهية صلح
للمتحدّثين ،ألقت رعد كلمة لفتت فيها إلى أنّ الراحل ياغي
علّمنا كيف نهب حياتنا للغة واألدب والشعر والحب ،مشدّدة
على ضرورة إقامة مهرجان ثقافي سنوي لتكريم الشعراء
واستعراض النتائج الثقافية.
وألقى مصطفى أبو إسبر كلمة باسم الجمعيات االهلية
وهيئات المجتمع المدني ،فأشار إلى أن الراحل هو شاعر
الحب والجمال والحياة ومثله ال يموتون.
واعتبرت رئيسة ديوان أهل القلم الدكتورة سلوى الخليل

االمين ،أنّ الراحل كتب القصيدة بأحالم ورؤى ،فمن جنوب
المقاومة نصافح مجدك األدبي ،وإن غبت فإن تراثك األدبي
باق.
وألقى االدي��ب غ��ازي قيس كلمة باسم أصدقاء الراحل،
فأكد أن كلمته هي دمعة أضيفت إلى كأس الغياب ،خصوصا ً
أنّ عاطف ياغي ع ّرى اللغة من شوائبها وهو يمارس حب
الكتابة.
وق �دّم الشعراء ريمون قسيس ،علي حليحل ،نبيه أبو
سليمان ،حسن قانصوه الغوري واالمير صالج الحرفوش،
قصائد رثوا فيها الشاعر عاطف ياغي.
ثم قدّمت للشاعر الراحل دروع تكريمية من وزارة الثقافة
وهيئات المجتمع المدني وبلدية بعلبك.
وختاماً ،شكر الدكتور علي عاطف ياغي الحضور ِباسم
العائلة.

و ّقع أنطوان مرعب كتابه الجديد الذي حمل عنوان «نابيب حمراء لماذا سوريا؟ ولماذا االن؟» ،في
مطعم « »Muscadorفي كفرحاتا ـ زغرتا ،برعاية وزير الثقافة روني عريجي وحضور ريما سليمان
فرنجية وطوني فرنجية ،وفاعليات اجتماعية وثقافية ،إضافة إلى جمع من المهتمين والمدعويين.
وألقى مرعب كلمة تناول فيها مضامين الكتاب الذي وضع من خالله بين أيدي القارئ دراسة
جيوبوليتكية لحقيقة الصراع الذي تعيشه المنطقة وتداعياته المحتملة.

متفرقات
مهرجان الفرح والربيع
في حوال

ّ
نظمت «جمعية شيلد» مهرجان الفرح والربيع،
بالتعاون مع منظمة االم��م المتحدة وبلدية حوال
ومركز الخدمات االنمائية ،بمشاركة أكثر من 400
طفل من البلدة والجوار ،و ُقدّمت لهم الهدايا و ُوزعت
عليهم الحلوى.
إش���ارة إل��ى ان نشاطات ع��دّة تقدمها المنظمة
و«شيلد» في اماكن مختلفة من قضاءي مرجعيون
وحاصبيا للترفيه عن األطفال اللبنانيين والالجئين
السوريين.

اجتماع في �أميون
لتنظيم وجود النازحين
عقد رئيس بلدية أم��ي��ون غسان ك��رم ل��ق��ا ًء مع
فاعليات البلدة ،في قاعة مركز المطالعة والتنشيط
الثقافي ،لتنظيم وجود النازحين السوريين ودعوة
أصحاب المنازل والمساكن المؤجرة إل��ى ضبط
التزايد السكاني ،وعدم تأجير المساكن غير المؤهلة
وغير مستوفية الشروط.
وطالب ك��رم المجتمعين بالمشاركة في اتخاذ
جملة قرارات لضبط تزايد االعداد النازحة ،وتحديد
اماكن سكنهم وتجمعهم للعمل ،في إطار الحفاظ على
طابع البلدة االجتماعي ،داعيا ً االهالي والمسؤولين
في البلدة إلى تحمل مسؤولياتهم تجاه ما ينتج عن
الفوضى وتشويه البلدة جراء السكن العشوائي.
وأكد أن موقفه ليس ضد النازحين ،إنما لتنظيم
وجودهم ،ولتأمين مصلحة ابناء البلدة على كافة
الصعد ،بحيث إن البلدة ال تستوعب ع���ددا ً من

النازحين يفوق عدد ابنائها ،وهي غير مؤهلة ببنيتها
التحتية من جهة الصرف الصحي ومياه الشفة
وجمع النفايات إل��ى استيعابهم ،ورح��ب بوجود
السوريين ممن يقيمون في مساكن الئقة بموجب
عقود ايجار ،مشدّدا ً على أنهم يعامَلون كأبناء البلدة،
معلنا ً رفضه إقامة خيم للنازحين في البلدة او السكن
في غرف زراعية.
وع ّبر عن عدم قبوله التوقيع على معامالت ترميم
مساكن ،تقوم بها «االون��روا» على حسابها ،مقابل
تنازل صاحب الملك عن المبنى لمدة خمس سنوات
لمصلحة النازحين ،وطالب المؤسسات برفض
مشروع التوطين المباشر الذي يقوم به المجتمع
الدولي عن علم أو عدم علم.
وك��ان��ت م���داخ�ل�ات ف��ي االط����ار ع��ي��ن��ه م��ن قبل
موسع
المجتمعين الذين ق ّرروا الدعوة إلى اجتماع
ّ
آخر يعقد االسبوع المقبل التخاذ القرارات ووضعها
ح ّيز التنفيذ.

طالبتان لبنانيتان تفوزان
في م�سابقة تركية عن البيئة

نالت الطالبتان س��ارة علي فهد وفاطمة محمد
السبع من ثانوية «جنة الطلبة» ـ برج البراجنة،
المرتبة الثانية في مشروع لتحسين البيئة قدّمتاه
خالل مسابقة « »Contest mba – Tالتي ّ
نظمتها
مدرسة « »Schools Dogaفي تركيا.
وثانوية «جنة الطلبة» هي المدرسة الوحيدة
التي شاركت من لبنان والعالم العربي في المسابقة،
وتبارت مع مدارس من روسيا ،ألمانيا ،اليابان ،كندا
ودول أخرى من جميع أنحاء العالم.

