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منفذية المتن الجنوبي في «القومي» تحيي ذكرى �شهداء مجزرة حلبا بن�شاط ريا�ضي

بزي :لتحقيق العدالة واالقت�صا�ص من ال َق َتلة والمجرمين
أحيت منفذية المتن الجنوبي
ف���ي ال���ح���زب ال���س���وري ال��ق��وم��ي
االجتماعي ذك��رى شهداء مجزرة
حلبا ،ب��م��ب��اراة ري��اض��ي��ة كروية
ّ
نظمتها نظارة التربية والشباب في
المنفذية ،وشاركت فيها مديريتا
ص��ح��راء الشويفات واألوزاع����ي،
بحضور المنفذ العام عاطف بزي،
وناموس المنفذية جان أبو عبده،
ونظار التدريب والتربية والشباب
وال��ع��م��ل ،وج��م��ع م��ن القوميين
والمواطنين.
اس��ت��ه�لّ��ت ال��م��ب��اراة بالنشيد
الحزبي ،وبالوقوف دقيقة صمت
تحية ل��ش��ه��داء ح��ل��ب��ا ،ث��� ّم كلمة
تعريف أل��ق��اه��ا م��ف��وض التربية
وال��ش��ب��اب ف��ي مديرية األوزاع���ي
حسين نصر الدين.
وألقى بزي كلمة أكد فيها االعتزاز
ب��ش��ه��داء ال��ح��زب ال��ذي��ن م��ارس��وا
البطولة المؤيدة بصحة العقيدة،
وقال« :نقيم هذا النشاط الرياضي
على اسم شهداء مجزرة حلبا الذين
قضوا في مجزرة وحشية إرهابية
موصوفة ،لنؤكد موقفنا المصمم
على تحقيق العدالة واالقتصاص
من القتلة والمجرمين االرهابيين».
ولفت بزي في سياق كلمته إلى
أهمية دور العقل ،ال��ذي اعتبره
ب��اع��ث النهضة أن��ط��ون س��ع��اده
ال��ش��رع األع��ل��ى ،فالعقل ال يقيم
ف��ي األج��س��ام العليلة ،المنهكة،
ال�لاه��ث��ة ،المتراخية ،الخاملة،
العاجزة عن المهمات العظمى،
وقديما ً قيل «العقل السليم في
الجسم السليم».
وأض������اف« :أه�����م ع�ل�ام���ة من
ع�لام��ات الرياضة الحقيقية ،ما
س ّمي بالروح الرياضية التي تبقى
ُ
المعيار الصحيح لتجاوز الغالب
والمغلوب ،وقد انسحب هذا على
مستوى األفراد في الحياة العامة،
فيوصف صاحب النفس العزيزة

وأردف« :في زمن تز ّنر البعض
بالطائفية وحقدها وسوادها ،تز ّنر
أبطال حلبا بالفداء وز ّف��وا للوطن
شهداء ،شهداء غدر ارتقوا أسودا ً
في زم��ن ي ّمم الكثيرون وجوههم
صوب االستجداء ،وصار شعارهم
اإلره����اب ،وق��ف أبطالنا شهداء
الحرية في عين ال��وط��ن .فتحية
ألرواحهم الطاهرة ،ونعاهدهم ألاّ
ننسى».
وف��ي ختام ال��م��ب��اراة ،سلّم أبو
عبده المنفذية كأسا ً ألفضل حارس
م��رم��ى ،كما س�لّ��م ال��م��ق��داد كأسا ً
خاصة لفريق مديرية األوزاع��ي
ال��ذي خسر ال��م��ب��اراة أم��ام فريق
صحراء الشويفات ،وسلّم بزي
كأس الفوز لفريق مديرية صحراء
الشويفات.

 ...ووقفة تضامنية
حي السلّم
في ّ

المتر ّفع ،متجاوز اإلس��اءات بأنه
صاحب روح رياضية ،كدليل على
النبل والفروسية.
ودعا المتبارين إلى أن تتسيّج
م��ب��ارات��ه��م ب��ال��روح ال��ري��اض��ي��ة،
واألخ�ل�اق القومية االجتماعية.
وخ��ت��م كلمته بالتحية ألرواح
شهداء حلبا في عليائهم ،مؤكدا ً
أننا لم ولن ننسى دماءهم الزكية.
كما ك��ان��ت كلمة لمدير دائ��رة
األن��ش��ط��ة ال��ري��اض��ي��ة ف��ي عمدة
التربية والشباب إيهاب المقداد
رأى ف��ي��ه��ا أنّ ال��ري��اض��ة تعمل
على إع��داد األجسام السليمة بما
يتناسب مع ماهية العقل ،فإضافة
إلى عملية التثقيف وتنمية ملكات
العقل من خالل األفكار والعلوم ،ال
ب ّد من االهتمام بالرياضة وجعل
التربية البدنية جزءا ً ال يتجزأ من

التربية العامة ،فهي تهدف إلى
بناء اإلنسان الالئق من الناحية
البدنية والعقلية واالجتماعية.
وق��ال« :الرياضة ليست مج ّرد
مجهود جسدي ع��ادي أو مهارة
تمارس بموجب قواعد متفق عليها
بهدف الترفيه ،المنافسة ،والمتعة،
بل هي فن وذوق وإبداع وأخالق».
وأض������اف« :ال���ري���اض���ة ج��زء
متكامل من التربية العامة ،تساعد
على إع��داد األف��راد إع��دادا ً شامالً،
كي يستطيعوا من خاللها تحقيق
أكبر ق��در من الفهم واالستيعاب
ل��م��ك� ّون��ات ال��ح��ض��ارة بفلسفتها
ومنجزاتها وتطلعاتها ،وليكونوا
قادرين على تح ّمل أعباء وتحديات
هذا العصر ،وليساهموا في تحقيق
التقدم واالزده��ار .هذا ما نراه في
الرياضة ،فكيف إذا كانت الرياضة

تهدف إلى خدمة وغاية نبيلتين،
وهل هناك أنبل م ّمن حملوا أرواحهم
على راحاتهم وألقوا بها في مهاوي
الردى ،حملوا وجع األرض ،وعلى
أق��دام��ه��م سقط المحال وأورق���ت
الرجولة والرجال ،ومعهم جرحنا
مفتوح ،جرح الوطن ك ّل الوطن.
فالشهيد يثبت قيمة الهوية
المميّزة لطبيعة الشعوب المؤسسة
على القيم األخالقية ويبقى الشهيد
منارة لألجيال الجديدة».
وق��ال المقداد« :أنتم يا شهداء
حلبا ،يا من أعلنتم أن ال وطن من
دون شهادة ،وأن ال وطن من دون
ف��داء ،يا شهداء حلبا ...باألمس
سمع صوتكم ع��واد فكان كالرعد
الساطع في السماء ،وسمعه أيضا ً
جود ومحمد وأدهم وباقي الشهداء.
بكم وبهم نسير إلى النصر».

أح��ي��ت م��دي��ري��ة ح���ي ال��س��ل��م
التابعة لمنفذية المتن الجنوبي
ف���ي ال���ح���زب ال���س���وري ال��ق��وم��ي
االج��ت��م��اع��ي ،ال��ذك��رى السنوية
السادسة لشهداء مجزرة حلبا،
فأقامت وقفة تضامنية في ساحة
موقف حي السلم ،شارك فيها ناظر
المالية في المنفذية ربيع جابر،
هيئة المديرية وعدد من القوميين
والمواطنين واألشبال والزهرات.
بعد الوقوف دقيقة صمت إجالال ً
ألرواح الشهداء ،أنيرت الشموع،
وأل��ق��ى مذيع مديرية ح��ي السلم
قاسم جابر كلمة أكد فيها متابعة
المسيرة التي من أجلها استشهد
القوميون في حلبا ،والعمل على
تحقيق العدالة واالقتصاص من
المجرمين القتلة.
واخ��ت��ت��م��ت ال��وق��ف��ة بالنشيد
الرسمي الحزبي.

اجتماع في بعلبك لبحث م�شاريع �إنمائية وخدماتية
وسام درويش
التقى رئيس بلدية بعلبك الدكتور حمد حسن،
مختاري مدينة بعلبك في صالة «أوتيل كنعان»
في بعلبك ،بحضور أعضاء المجلس البلدي.
واستهل حسن اللقاء بالتوجه إلى المختارين
بالقول« :أنتم صمام األمان للمجتمع المدني،
ونحن نع ّول على حكمتكم ورؤيتكم التنموية
ومحبتكم وإخالصكم للمدينة ،فالمختار ينقل
هم المواطن للسلطات المحلية ،ويمثل بما
يملكه من صفات شخصية ومعرفة وإلمام
ودراي��ة ورحابة صدر الرديف لعمل المجلس
البلدي الذي لم يكن بمقدوره تجاوز الكثير من
المحن واألزمات لوال دعم المختارين».
ورأى أن تعيين محافظ لبعلبك الهرمل،
يعتبر خطوة متقدمة في سبيل تحقيق اإلنماء
المتوازن وتطبيق الالمركزية اإلدارية ،ما يفعّ ل
الحركة اإلنمائية ويسهّلها ،ويؤ ّمن الخدمات في
المدينة ،إضافة إلى تسريع إنجاز المعامالت
اإلدارية.
وتابع حسن« :م ّر المجلس البلدي بمحنة،
ولكن تمكن من تجاوزها ألنه كان في مواجهة
األزم��ة فريقا ً واح��داً ،يعمل يدا ً واح��دة ،واتخذ
إج�����راءات ص��ارم��ة ح��ت��ى تمكنا م��ن ت��ج��اوز
العوائق».
واعتبر أن «إجحافا ً لحق بحصة بلدية بعلبك
من الصندوق الوطني المستقل ،فكانت حصة
البلدية للعام الماضي مليارين وأربعمئة مليون
ليرة ،ولكن بالمتابعة الحثيثة رفعت حصة
البلدية للعام الحالي إلى حوالى ثالثة مليارات
ليرة ،علما ً أنّ ثمة إجحاف بحق بعلبك ،ألن
نسبة ستين في المئة من تقديمات الصندوق
تحتسب على أساس المواطنين المسجل قيدهم

في سجالت النفوس ،والبالغ عددهم حوالى
خمسين ألفاً ،في الوقت الذي يسكن في بعلبك
ما يقارب  125ألفا ً من أبنائها وأبناء القرى
المجاورة ،إضافة إلى ما يزيد على ستين ألف
نازح سوري.
وت��اب��ع« :أم���ا نسبة األرب��ع��ي��ن ف��ي المئة
المخصصة للمشاريع التنموية ،فالقسم األكبر
من المبلغ تستنزفه تداعيات النزوح السوري
توجه البلدية للتفاعل
إلى بعلبك» .وأعلن حسن ّ
أكثر مع المجتمع األهلي لتحسين الجباية،
ووضع برنامج إلقامة مشاريع خدماتية ضمن
امكانياتنا المتاحة ،و«سنبدأ خالل األسبوعين
المقبلين بتنفيذ المشاريع اآلنية السريعة ،أما
االستراتيجية فنحن نعول فيها على الوزارات
الخدماتية ،وعلى م��وارد الصندوق البلدي
المستقل وحصة البلدية من الهاتف الخلوي،

وعلى ما يمكن ان تقدّمه الدول والجهات المانحة
العربية واألجنبية ،والمجتمع الدولي الذي
يجب أن يتحمل مسؤولياته تجاه مدينة بعلبك
العالمية والتاريخية والحضارية واألثرية
والتراثية ،وتجاه النازحين السوريين إليها».
وأردف« :على رغم كل األزم��ات التي مررنا
بها ،لم نغفل أبدا ً دورنا اإلنمائي ،وأعددنا خطة
استراتيجية للمدينة من ملفاتها :ترميم سراي
بعلبك من الهبة اإليطالية ،وستبدأ األعمال
خالل شهر ،إضافة إلى حملة تزفيت للطرقات
الداخلية ،وأُعدّت كل الدراسات والملفات الالزمة
لتزفيت طريق التل األبيض ـ المدينة الرياضية،
وصلة الرينغ من المستشفى الحكومي ـ الدفاع
المدني وم��ل��ف ط��ري��ق البساتين م��ن محطة
الطقش نحو ثكنة غ��ورو ،مدخل بعلبك لجهة
عين بورضاي ،ووعدنا وزير األشغال العامة

م�ست�شفيات �صور تحتفل بعيد المم ّر�ض
محمد أبو سالم
أق��ام مستشفى جبل عامل حفالً
تكريميا ً لطاقمه الطبي بمناسبة
ع��ي��د ال��م��م��رض ال��ع��ال��م��ي ف��ي باحة
المستشفى .تخلّل الحفل كلمة لكل من:
رئيس مجلس اإلدارة ري��اض م��روة،
م��دي��رة التمريض محاسن طحان،
سالم عطوي عن «قدامى المم ّرضين»،
وغسان قرعوني عن مكتب الصحة
المركزي في حركة أمل.
وف����ي ال���خ���ت���امُ ،و ّزع������ت دروع
تكريمية على ق��دام��ى المم ّرضين،
وثائقي عن
واختتم االحتفال بعرض
ّ
المستشفى تاله حفل كوكتيل.
وأق��ام��ت إدارة مستشفى حيرام
احتفاال ً تكريميا ً للممرضين ،وذلك
في قاعة المناسبات في المستشفى،
بحضور رئيس مجلس االدارة الدكتور
سلمان عيديبي والطاقمين الطبي
واإلداري والمحتفى بهم.
تخلل االح��ت��ف��ال كلمة للدكتور
عيديبي ح� ّي��ا فيها الممرضين في
عيدهم وأشاد بعطاءاتهم وتمنى لهم
مزيدا ً من النشاط في خدمة رسالتهم
االنسانية السامية.
وكانت كلمة ِباسم الطاقم التمريضي
شكر فيها الممرضون إدارة المستشفى،
ال سيما الدكتور عيديبي على رعايته
واه��ت��م��ام��ه ،واع��دي��ن ب��ب��ذل المزيد
من الجهود لالرتقاء أكثر بمستوى
المستشفى وخدماته الطبية.
و ُق �دّم��ت فقرات ترفيهية متنوعة
ولقطات فكاهية من قبل الممرضين،
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وختاما ً ك ّرمت الممرضة رنا دخل الله
لجهودها الكبيرة وتفانيها في العمل،
كما ُك � ّرم��ت االداري���ة رن��دى عيديبي
لجهودها الكبيرة في المستشفى.
وبمناسبة يوم الممرض العالمي،
أق��ام��ت إدارة مستشفى اللبناني
اإليطالي برعاية رئيس مجلس اإلدارة
مكرم جعفر ،احتفاال ً تكريميا ً للطاقم
التمريضي على رأسه مدير التمريض
علي طحيني.
ش����ارك ف���ي ال��ح��ف��ل ال��م��م��رض��ون
والممرضات م��ن كافة األق��س��ام في
المستشفى ،وذل��ك بحضور مسؤول
العالقات الخارجية في حركة أمل
ص��در داود ،المدير الطبي الدكتور
هاني جابر ،المشرف الطبي وسيم
غ��ري��ب ،م��س��ؤول قسم العمليات د.
ابراهيم ف��رج ،مسؤول قسم العناية
الفائقة محمد ع��اص��ي ،رئيس قسم

الطبابة الدكتور حسن شقير ،رئيس
قسم األط��ف��ال الدكتور ناصر نجم،
الدكتور غانم غانم.
تخلل االحتفال كلمة لجعفر تحدث
فيها ع��ن ال��ت��ط��ور ال���ذي ح��ص��ل في
المستشفى وأقسامه المتنوعة ،فزاد
من أهميتها ،مثل إضافة
Mamographie
«_
Panoramic _ CT-Scan
_ X-Ray machine _ CR
 ،»digitalوتم ّنى االستمرار على هذا
الخط من النمو والتقدم بما فيه صالح
لجميع المرضى ،شاكرا ً الممرضين
على كافة جهودهم المبذولة.
كما كانت كلمة لطحيني شكر فيها
ّ
وحث
جعفر على هذه المبادرة الطيبة
الممرضين والممرضات على االستمرار
بهذا النهج الذي أثمر نجاحا ً كبيراً.
وفي الختامُ ،قطع قالب حلوى.

غازي زعيتر بح ّل ما نسبته  70في المئة من
أزمة الطرقات».
وقال حسن« :هناك هبة للطريق الممتد من
ساحة ناصر إلى مدخل بعلبك الجنوبي قرب
مختبرات الج ّمال ،وتشمل األعمال بنى تحتية
وإنارة وأرصفة وتزفيت وتجميل ،وبخصوص
معمل فرز النفايات الحظ الخبير اإليطالي أن
الهبة التي كانت مقررة بخمسة ماليين دوالر
ال تكفي إلنجاز األعمال ،لذا يجري العمل حاليا ً
على طلب هبة إضافية لتلزيم المشروع بشكل
متكامل».
وأك��د أن��ه سيصار إل��ى تجهيز ث�لاث غرف
كهرباء في أحياء العسيرة والشراونة والشيخ
حبيب ،وسير َّمم الوسط التجاري في بعلبك
بما يليق بالمدينة وأهلها من موارد الصندوق
البلدي ،وتمت الموافقة على تركيب ع �دّادات
لوقوف السيارات ،والمشروع سيبصر النور
مطلع الصيف المقبل .كما يسعى المجلس
البلدي إلى إنشاء قصر ثقافي.
وأشار إلى إصرار البلدية على قمع المخالفات
على المشاعات واألم�ل�اك العامة ،م��ؤك��دا ً أنّ
المجلس البلدي لم ول��ن يتلكأ بهذا المجال،
وال��ق��وى السياسية ال تغطي أح���داً ،والقوى
األمنية تواكب إزالة المخالفات ،كما أن القضاء
ال يتهاون إطالقا ً في مسألة االع��ت��داءات على
المشاعات.
وختم حسن« :نعمل بشفافية ،ونحاول
إنجاز الكثير ،ونع ّول على التعاطي اإليجابي
من المجتمع المحلي وال���وزارات الخدماتية
المختصة».
وبعد أن استمع إلى مداخالت المختارين،
تق ّرر تشكيل لجنة للمتابعة وعقد لقاءات دورية
للتشاور والتعاون لما فيه المصلحة العامة.

�أكاديميون هولنديون يحا�ضرون
في «الحكمة» عن الريادة االجتماعية
استضافت جامعة الحكمة ثالثة أكاديميين هولنديين خبراء في الريادة
االجتماعية ،حاضروا في ال��دورة التدريبية الخامسة ،قصيرة المدى،
التي تع ّد طالبا ً للريادة االجتماعية ،وذلك في إطار «مشروع تعزيز إدارة
الجمعيات غير الحكومية العاملة في لبنان» الذي تنفذه الجامعة وفق
إتفاقية تعاون مع وزارة الشؤون االجتماعية ،وبتمويل من مكتب التعاون
اإليطالي ـ السفارة اإليطالية في لبنان.
وتتبع هذه ال��دورة منهجية مركزة متضمنة إلى جانب المحاضرات
التعريفية :دراسة الحاالت ،المحاكات وأعمال ميدانية تطبيقية ،وتهدف
إلى تمكين العاملين في المنظمات غير الحكومية في لبنان والراغبين
بالمشاركة فيها إلى :التعرف على مفاهيم مبادئ الريادة االجتماعية
وعناصرها ،تطوير مهارات وأدوات ريادية تؤدي إلى القيام بمبادرات
اجتماعية تستديم ماليا ً واجتماعياً ،تطوير استراتيجيات ومبادرات
مبدعة ومؤثرة اجتماعيا ً من خالل إطالق مبادرات جديدة ومبدعة ،تطبيق
مهارات الريادة االجتماعية داخل المؤسسات.
وتضمنت ال���دورة التي جمعت  40متدربا ً من مختلف الجمعيات
والمنظمات غير الحكومية العاملة في لبنان ،م��واد أساسية تناولت
م��ق��ارب��ات المنظمات غير الحكومية ومعاييرها ف��ي م��ج��ال ال��ري��ادة
االجتماعية :من التعريف عن الريادة االجتماعية ،المفاهيم والمبادئ،
الرائد االجتماعي ،القدرات والمهارات ،النموذج االقتصادي ـ االجتماعي
للمبادرة الريادية ،الجدوى االقتصادية لمشروع الريادة االجتماعية،
تطبيق للجدوى االقتصادية لمشروع الريادة االجتماعية ،عمل تطبيقي
للجدوى االقتصادية لمشروع الريادة االجتماعية ،دراسة حالة مشاريع
الريادة االجتماعية :من األفكار الممكنة إلى الحلول المحتملة ،أعمال
البحث وسبل التفكير الخالق ،وصوال ً إلى تقديم المشاريع وتقييمها.
وأش��اد رئيس جامعة الحكمة المونسنيور كميل مبارك بالتعاون
المستمر مع السفارة اإليطالية ووزارة الشؤون االجتماعية في إعداد
أكاديميين اختصاصيين في خدمة مجتمعهم ،وقال« :لن نكتفي بخبراء
محليين ،إلعطاء محاضرات في هذه الدورات على رغم تقديرنا جهودهم
وثقافتهم في صقل قدرات طالبنا ،بل سنعتمد على خبراء دوليين إللقاء
محاضرات حول إدارة الجمعيات غير الحكومية».

أطلقت رئيسة لجنة مهرجانات بيبلوس الدولية لطيفة
اللقيس في مؤتمر صحافي عقد أم��س في قاعة فندق
« ،»Byblos sur merبرنامج مهرجانات بيبلوس
الدولية لصيف  ،2014بحضور وزي��ري الثقافة ريمون
عريجي والسياحة ميشال فرعون ،قائمقام جبيل نجوى
سويدان فرح ،رئيس بلدية جبيل زياد الحواط ،رئيس
المجلس الثقافي في ب�لاد جبيل أن��ط��وان رع��د ،الفنان
مارسيل خليفة وروز أن��ط��وان ال��ش��وي��ري ،وحشد من
الفاعليات السياحية واإلعالمية ومهتمين.
وتحدثت اللقيس مؤكدة أن المهرجانات منذ انطالقتها
تسعى إلى اختيار أفضل البرامج الدولية وتقديم أهم
البرامج الفنية ذات القيمة الثقافية العالية ،فضالً عن هدفها
الترفيهي لتعريف الجمهور اللبناني على تط ّور النشاط
الفني الدولي والعربي ،إضافة إلى البرامج اللبنانية
المتنوعة من مسرح غنائي وطرب أصيل وفولكور.
ولفتت إلى أن مهرجانات بيبلوس مؤسسة ال تبغي
الربح وهدفها ثقافي سياحي اجتماعي اقتصادي تؤمن
باستمرارية وجه لبنان الحضاري مهما كانت الظروف،
بدليل استمرارية العمل على رغم الصعاب ،بدعم من
رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان.
وأكدت أنه من أهم أهداف المهرجانات تحريك العجلة
االق��ت��ص��ادي��ة ف��ي مدينة جبيل ،وف��ي ال��ق��ض��اء بكامله
برعاية رئيس المجلس البلدي لمدينة جبيل واألعضاء،
والمؤسسات السياحية واالقتصادية والجمعيات االهلية
في القضاء.
وه ّنأ فرعون في كلمته مدينة جبيل بتسلّمها جائز َت ْي
أفضل مدينة سياحية عربية لعام  ،2013و«pomme
 .»d>orون ّوه بعمل لجنة المهرجانات التي تقوم بعمل

كبير ليس فقط لمدينة جبيل بل للسياحة في كل لبنان
والعالم.
كما أكد على أهمية االمن الذي أصبح مستتبا ً ومستقرا ً
وه��و بخدمة المجتمع والثقافة والسياحة واالقتصاد
والشباب والديمقراطية والحرية ،ومن خالل االمن نرى
ظ��اه��رة مهمة أن ال��ق��وى الحية تنتظر إلط�لاق الحياة
اللبنانية ،معلنا ً أنّ يوم  18أيار سيكون يوما ً للسياحة
ولتسويق حملة بعنوان «لبنان الحياة».
أ ّما عريجي ،فأ ّكد على أهمية مدينة جبيل ـ بيبلوس
التاريخية التي تنظر دائما ً إلى المستقبل ،الفتا ً إلى أن
المهرجانات تأخذ في برنامجها طابعا ً فنيا ً راقيا ً بمستوى
عالمي ،ما يؤكد إيمان اللبنانيين بوطنهم وتمسكهم بنشر
ثقافتهم وتراثهم وتاريخهم وإبداعهم ،ويؤكد حبهم التفاعل
مع الثقافات والفنون االخ��رى .وق��ال« :إن هذا التبادل
الثقافي من سمات لبنان االنفتاح والثقافة والحياة».
ونوه الحواط بدور االعالم الشريك االساس في إبراز
الصورة الحقيقية لمدينة جبيل ـ بيبلوس مدينة الثقافة
والعلم والحضارة ،وتشهد اليوم أحدى أهم إنجازاتها في
إطالق مهرجانات بيبلوس الدولية لصيف  .2014وأعلن
عن إطالق حملة ترويجية لتسويق المدينة تحت شعار
« »we love Byblosلعام  ،2014وهذه صورة لبنان
الحقيقية لبنان التراث والحرية والكرامة التي نريدها أن
تنتشر في كافة أرجاء العالم ،وطمأن إلى الوضع االمني
الجيد ،داعيا ً المغتربين اللبنانيين إلى المجيء وتمضية
فصل الصيف في الربوع اللبنانية.
كما ك��ان��ت كلمة لخليفة ،ث � ّم ع��رض المنتج الفني
للمهرجانات ناجي ب��از برنامج مهرجانات بيبلوس
الدولية لصيف  2014ابتدا ًء من  3تموز ولغاية  19تموز.

يومان مجانيان في المواقع الأثرية
وم�شروع تطبيق نظام �إلكتروني في المتحف
أعلن وزي��ر الثقافة رون��ي عريجي عن إط�لاق مشروع
تطبيق نظام إلكتروني على الهواتف الذكية في المتحف
الوطني ،لمناسبة «اليوم الوطني للتراث» في  15أيار
الجاري و«اليوم العالمي للمتاحف» في  18أيار.
وسيتاح للجمهور ،وللم ّرة األولى في لبنان ،حفظ هذا
التطبيق والحصول على المعلومات ال��ض��روري��ة حول
المتحف الوطني ومجموعاته في ثالث لغات ،وكذلك الدليل
السياحي الصوتي.
كما أعلنت وزارة الثقافة ـ المديرية العامة لآلثار بالتعاون
مع وزارة السياحة عن فتح المتحف الوطني مجانا ً أمام

الجمهور خالل اليومين المذكورين من الساعة التاسعة
صباحا ً ولغاية الخامسة بعد الظهر.
أما المواقع األثرية ،فستكون مفتوحة مجانا ً أمام الجمهور
يوم غ ٍد الخميس  15أي��ار من الساعة التاسعة صباحاً،
ولغاية السادسة مساءً ،لمناسبة «اليوم الوطني للتراث».
يهدف ه��ذان اليومان التراثيان إل��ى توعية الجمهور
اللبناني على أهمية ماضيهم ،وح ّثهم على حماية الثروة
الوطنية .إذ إنّ الخطوة األول��ى لحماية التراث الوطني
والمحافظة عليه ،تبدأ من تعميق المعرفة بهذه اآلثار .لذلك،
الدعوة مفتوحة للمشاركة بهذا الحدث.

« »LAUتك ّرم ال�شاعر جودت حيدر
ن� ّ
�ظ��م قسم اإلن��س��ان��ي��ات ف��ي كلّية
اآلداب والعلوم في «الجامعة اللبنانية
األميركية ـ  ،»LAUوأصدقاء جودت
حيدر ،جلسة شعرية في القاعة التي
تحمل اس��م الراحل في مكتبة رياض
نصار في حرم الجامعة في بيروت.
ح��ض��ر االح��ت��ف��ال ك��ل م���ن :سفيرة
ه��ول��ن��دا هيستر س��وم��س��ن ،رئيس
الجامعة الدكتور جوزف جبرا ،عميد
كلّية اآلداب والعلوم باإلنابة الدكتور
نشأت منصور ،رئيسة قسم اإلنسانيات
ال��دك��ت��ورة نهال ب��اش��ا ،نائب الرئيس
المساعد لشؤون التطوير نسيب نصر
وح��ش��د كبير م��ن أس��ات��ذة الجامعة
وطالبها والعاملين فيها ،إضافة إلى
�رس��ام وجيه نحلة وعائلة المك ّرم
ال� ّ
وأصدقائه ومهتمين.
كلمة ترحيب من أستاذة الدراسات
العربية الدكتورة ندى صعب ،وتحدث
بعدها الدكتور جبرا فقال« :رجل عظيم
من مدينة عظيمة ،عنيت مدينة الشمس،
تكلم عن حدث عظيم في حياته ،كان
مدركا ً تماما ً إنسانيته ،وكانت له قصة
حب مع لبنان مع إنه درس في الواليات
المتحدة األميركية وأتقن كتابة الشعر
باللغة اإلنكليزية على أنواعها».
وأض���اف« :عندما تكلم حيدر عن
ل��ب��ن��ان ،تكلم م��ن حيث أن المشاعر

يمكن أن تقرأ ،فهو تكلم عن «صنين»
المحدقة بالنجوم والمياه .ومن المهم
جدا ً لـ« »LAUولكم جميعا ً أن نجتمع
هنا ليس فقط إلحياء ذكراه ،بل أيضا ً
لتكريم شخصيته ألنه بقي معنا من
خالل كتاباته ،يكلمنا بشعره وهناك
الكثير للتعلم وأكثر لالستماع».
ثم تكلمت باشا مستعيدة لقاءها
األول مع شاهينة عسيران ،مثنية على
ميزات شخصيات حيدر من إنسانية
ورق���ي وأم���ل ل�لان��س��ان��ي��ة .ث��م ق��رأت
باشا مقاطع م��ن قصيدته« :المعبد
ف��ي بعلبك» ،ليتكلم بعد ذل��ك ِباسم

«أص��دق��اء ج��ودت حيدر» األستاذ في
الجامعة األميركية الدكتور ماريو قزح
محييا ً الروح الريادية التي تتمتع بها
« »LAUم��ن خ�لال تنظيم فعاليات
ك��ه��ذه ،معلنا ً أن��ه سيصار إل��ى نشر
محاضر المؤتمر الدولي بعنوان «اإلرث
ج��ودت حيدر الشعري» ال��ذي نظمته
« »LAUالعام الفائت.
بعد ذل��ك ،ع��رض فيلم وثائقي عن
حيدر قبل أن تتولى الطالبات هبة
ال��راع��ي وإث���راء ياسين ،وزينب ديب
وروان رمضان قراءة البعض من شعر
حيدر.

الجي�ش ي�شارك في «الأزرق الكبير»
ض��م��ن إط���ار م��ه��ام��ه��ا اإلن��م��ائ��ي��ة،
قامت وح��دات من الجيش بالتعاون
والتنسيق مع جمعية «حملة األزرق
ال��ك��ب��ي��ر» ،بعملية تنظيف واسعة
للشاطئ اللبناني ِباسم «حملة األزرق
الكبير لعام  ،»2014وذلك اعتبارا ً من
العريضة شماال ً وحتى صور جنوباً.
وش��ارك في ه��ذه الحملة عناصر من
مختلف وحدات الجيش ،إضافة إلى
عدد من زوارق القوات البحرية وآليات
هندسية ،إل��ى جانب مجموعات من
الدفاع المدني واألندية المحلية ،وعدد
كبير من المتط ّوعين المدنيين.

