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مناطق

«الثقافة» تفتتح الم�ؤتمر الدولي لجمعيات المكتبات حول «ثورة المعلومات»

عريجي :ا�ستالم المكتبة الوطنية في �أيلول ونجاحها ٌ
منوط بخطة مهنية

افتتح وزير الثقافة ريمون عريجي
أمس ،أعمال المؤتمر الدولي لجمعيات
وم��ؤس��س��ات المكتبات «،»IFLA
بالتعاون مع قسم آسيا وأوقيانيا
وجمعية المكتبات اللبنانية ،بعنوان
«مستخدم تكنولوجيا المعلومات:
ث��ورة المعلومات» ،وذل��ك في فندق
«ك���راون ب�ل�ازا» ـ الحمرا ،بحضور
رئيس االت��ح��اد العربي للمكتبات
والمعلومات الدكتور خالد الحلبي،
رئيسة جمعية المكتبات اللبنانية
المديرة التنفيذية لمكتبة جامعة
ال���روح ال��ق��دس ف��ي الكسليك رن��دى
الشدياق ،عضو لجنة االتحاد الدولي
للمكتبات ـ قسم آس��ي��ا وأوقيانيا
الدكتور فوز عبد الله ،عضو لجنة
المكتبة الوطنية ال��دك��ت��ورة مود
أسطفان ،المستشار اإلقليمي لتقنيات
المكتبات في والية تينيسي األميركية
مارشال بريدنغ ،ممثل وزارة العلوم
واالت��ص��االت في ال��س��ودان الدكتور
العوض أحمد ،األمينة العامة لمكتبة
«أبريستويتش» البريطانية الدكتورة
جوديث برودي بريستون ،الدكتور
يديلت سينغ من جامعة كواال المبور
للعلوم والتكنولوجيا ،وع��دد من
العاملين ف��ي قطاع المكتبات في
لبنان والدول العربية واألجنبية.
ب���داي��� ًة ،ك��ان��ت كلمة ترحيبية
من عريف الحفل ابراهيم عيسى،
ث��م ت��ح �دّث��ت ال��ش��دي��اق ع��ن وج��ود
المستخدم اإللكتروني الذي «فرض
ع��ل��ى اخ��ت��ص��اص��ي��ي ال��م��ك��ت��ب��ات
والمعلومات اكتساب مهارات جديدة
لمواكبة هذا التط ّور من خالل التح ّول
إل���ى مكتبيين ع��ل��ى درج���ة عالية
م��ن الجهوزية وال��ت��دري��ب المهني
والتقني» ،مؤكدة أنّ المكتبيين هم
أمناء على التاريخ والتراث ،وال بد
من توثيق التراث الثقافي وحفظه
لتتداوله األجيال اآلتية.
ون��ق��ل عبد ال��ل��ه تحيات رئيس
ال��ل��ج��ن��ة شيفينغ ل��ي��ن وتمنياته
بنجاح المؤتمر ال��ذي يعقد للم ّرة
الثانية ف��ي ب��ي��روت ،الف��ت�ا ً إل��ى أنّ
االت��ح��اد ه��و الهيئة ال��دول��ي��ة التي
تمثل مصالح المكتبات وخدمات
المعلومات والمنتفعين منها« ،إنه

الصوت العالي لمهنيي المكتبات
والمعلومات كما إن أهدافه متعدّدة
ومتن ّوعة لدعم المكتبات وخدمة
المعلومات في جميع أنحاء العالم،
سواء في أصغر القرى وأكثرها بعدا ً
عن عاصمة في بلد معيّن ،أو في أكبر
المدن ،من االستفادة على قدم وساق
بالمعلومات ألغراض التنمية الذاتية،
والتعليم والتحفيز واإلثراء الثقافي
والنشاط االقتصادي والمشاركة
المستنيرة في الديمقراطية».
وع��دّد عبد الله أب��رز المواضيع
التي يهدف إليها االتحاد وته ّم لبنان
والعالم العربي وج���زءا ً كبيرا ً من
آسيا ،ومنها إنشاء جمعيات مكتبات
قوية ،تنمية الوعي المعلوماتي،
وحرية ال��وص��ول إل��ى المعلومات.
موضحا ً أنّ االتحاد الدولي للمكتبات
يؤكد ض��رورة إزال��ة الحواجز التي
تعترض تد ّفق المعلومات.
وتم ّنى على المجلس النيابي
اللبناني الموافقة على اقتراح القانون
حول الوصول إلى المعلومات الذي
أق ّرته لجنة اإلدارة والعدل النيابية
األربعاء في  17نيسان  2013والذي

ينضوي تحت عنوان ما و ّقعه لبنان
مع منظمة األمم المتحدة عام 2008
ضمن إطار مكافحة الفساد.
ون���� ّوه ال��ح��ل��ب��ي ب��ع��م��ل جمعية
المكتبات وت��ع��اون��ه��ا م��ع االت��ح��اد
ال���دول���ي ل��ج��م��ع��ي��ات وم��ؤس��س��ات
المكتبات (إيفال) قسم أوقيانيا وآسيا
في مؤتمرها األول عام  ،2012ونجح
بامتياز ألنّ ثمار نجاحه انعقاد
المؤتمر ال��ث��ان��ي ال��ي��وم ـ (أم���س).
مشيرا ً إلى أنّ االتحاد العربي وضع
األسس للتعاون مع «إيفال» ونجح
في ذل��ك .معتبرا ً أنّ الشراكة يجب
أال تقتصر فقط على التعاون بين
مؤسسات المكتبات والمعلومات،
إ ّنما يجب أن تنطلق إلى آفاق أوسع
من ذلك لتشمل المؤسسات الدولية
واإلقليمية والمحلية ومؤسسات
المجتمع المدني األخرى التي يمكن
أن تفيد وتستفيد من شراكتها مع
مؤسسات المكتبات العامة.
وقال الحلبي« :السعي متواصل
إل��ى تطبيق مشروع التعاون بين
مؤسسة «ميلندا وبيل غيتس» في
الواليات المتحدة األميركية ،واالتحاد

ال��ع��رب��ي للمكتبات والمعلومات
بمشاركة عدد من جمعيات المكتبات
العربية الوطنية ،ومن بينها جمعية
المكتبات اللبنانية بهدف تطوير
القوى العاملة في مجال المكتبات
والمعلومات وصقلها« ،ألننا نر ّكز
على تلك المهارات خ�لال المرحلة
المقبلة بما يواكب متطلبات العصر
الحديث».

عريجي

أ ّما عريجي ،فأشار في كلمته إلى
«أنّ عمل جمعية المكتبات اللبنانية
ا ّتخذ بعدا ً أوسع عبر التعاون الذي
أرس��ت��ه م��ع جمعيات ومؤسسات
إق��ل��ي��م��ي��ة وع��ال��م��ي��ة وم��ن��ه��ا :قسم
آسيا وأوقيانيا في االتحاد الدولي
لجمعيات وم��ؤس��س��ات المكتبات
« ،»IFLAواالت����ح����اد ال��ع��رب��ي
للمكتبات والمعلومات «.»AFLI
وتط ّرق إل��ى موضوع المكتبتين
ال��ورق��ي��ة والرقمية ف��ق��ال« :عرفت
القراءة منذ آالف السنين تط ّورا ً هائالً،
من القراءة على أوراق البردى إلى
ألواح األرجيل إلى القراءة على الورق،

ندوة عن الإعالم اللبناني
ّ
نظمت اللجنة اإلع�لام��ي��ة ف��ي «شباب
العزم» ،ضمن إطار «منبر شباب العزم»،
ال��ذي يستمر للشهر الثالث على التوالي،
ندوة عنوانها «اإلعالم اللبناني بين الواقع
والمرتجى» ،تض ّمنت ع��ددا ً من المداخالت
لكل م��ن ال��زم��ي��ل الصحافي وس��ي��م ف��ؤاد
األده��م��ي ،جميلة خضر ،بتول دندنشي،
وعبد القادر الدهيبي ،وركزت على ضرورة
وج��ود إع�لام وطني ،يقدّم مصلحة الوطن
على جميع االعتبارات ،ويساهم في قيامة
لبنان.

وأكد المحاضرون ،أنهم يتطلعون ،على
رغم تمسكهم بحرية اإلعالم ،إلى دور أكثر
فعالية لوزارة اإلعالم لضبط الوضع القائم،
وإل��ى ميثاق إعالمي ،وتشريعات إعالمية
متط ّورة ،وإل��ى دور شبابي متقدّم ،يغيّر
مجريات األمور بشكل حضاري.
واختتمت الندوة بعدد من التوصيات
ص��درت عن لجان «شباب العزم» وتالها
األدهمي وج��اء فيها« :نتمنى على وسائل
اإلعالم توخي الدقة في نقل الخبر والمعلومة،
وع��دم الجري وراء السبق الصحافي على

ح��س��اب الموضوعية ومصلحة ال��وط��ن،
وعدم ّ
بث األخبار العاجلة قبل التأكد من
ً
صحة المعلومة ،خصوصا األخبار التي
من الممكن أن تسيء بشكل أو بآخر إلى
العيش المشترك ،وتخصيص برامج لتعزيز
َ
المواطنة في لبنان .ونتمنى على المواطن
ع��دم نقل األخ��ب��ار وتوزيعها عبر وسائل
التواصل االجتماعي التي قد تسبّب الفتن،
وتمس أمن المواطن والوطن ،وتنشر الرعب
ّ
بين الناس ،واالعتماد على مصادر إعالمية
موثوقة قبل تداول أيّ خبر».

لتط ّل علينا مع ث��ورة المعلوماتية
القراءة الرقمية .س��ؤال كبير يطرح
علينا اليوم :ما هو مصير الكتابة
الورقية في ظل االجتياح السريع
لقرينتها الرقمية؟ وماذا عن المكتبات
ال��ورق��ي��ة عندما نكاد نحمل مئات
الكتب الرقمية على لوحة إلكترونية ال
ورقي واحد
يتعدى وزنها وزن كتاب
ّ
متوسط الحجم .هل إن تط ّور الكتاب
ّ
الرقمي ،وطبعا ً المكتبة الرقمية من
ّ
شأنه إلغاء الكتاب الورقي ومكتبته؟
أم أنّ اإلنسان قادر على إيجاد فسحة
مشتركة لالثنين بحيث يلعبان دورا ً
مكمالً لبعضهما؟».
وت��ط�� ّرق عريجي إل��ى موضوع
المكتبة الوطنية ،فقال« :من المرتقب
أن تستلم وزارة الثقافة بناءها الذي
يبلغ حوالى  5000متر مربّع في
نهاية شهر أي��ل��ول ،وه��ذه المكتبة
التي حافظت في تصميمها وبنيانها
على الطابع التراثي للمج ّمع التي
تتواجد فيه ،س��وف ُت���ز َّود بأحدث
المعدّات والتجهيزات لتمكينها من
إتمام المهمة التي وجدت من أجلها،
التي تكمن في المحافظة على تراثنا
المتجسد
وح��اض��رن��ا ومستقبلنا
ّ
ف��ي الكتب ال��ت��ي س��وف تختزنها.
ولكن نجاح انطالقة ه��ذه المكتبة
واستمراريتها بحاجة إل��ى وضع
تص ّور وخطة عمل على أسس علمية
ومهنية .لذلك ،ش ّكلت وزارة الثقافة
لجنة ت��ض� ّم ك��ب��ار االختصاصيين
في ميدان المكتبات لمؤازرة وزارة
ال��ث��ق��اف��ة ف��ي مهمتها ،إي��م��ان �ا ً م ّنا
ب���أنّ إش���راك المجتمع المدني مع
مؤسسات الدولة يؤ ّمن للمشاريع
العامة فرص نجاح أكبر .ومن هذا
المنطلق ،سيكون ل���وزارة الثقافة
تعاون وثيق ومستمر مع جمعية
المكتبات اللبنانية إلنجاح مشروع
المكتبة الوطنية».
ثم افتتح عريجي المعرض الذي
ّ
نظمه ال��م��ؤت��م��رون ويتض ّمن أهم
التقنيات الحديثة في علم المكتبات
وثورة المعلومات وأبرزها .كما تسلّم
من رئيس االتحاد العربي للمكتبات
درعا ً تقديرية لتعاونه ودعمه أعمال
المؤتمر.

توعية في جبيل
حول مر�ض ق�صور القلب
ّ
نظمت الجمعية اللبنانية ألطباء القلب وج ّراحيه
حملة توعوية حول نمط العيش مع مرض قصور القلب
وأسبابه وسبل عالجه ،بالتعاون مع الجمعية األوروبية
ألطباء القلب ،ومشاركة رئيس الجمعية المنظمة الدكتور
نيقوال مسلم ،طبيب القلب والتمييل في مستشفى سيدة
المعونات الجامعي.
وشرح فريق طبي وممرضون في المستشفى للزوار
والمرضى سبل الوقاية والتعاطي مع هذا المرض .ثم
جرى توزيع كتيبات ومنشورات ،إضافة إلى إجراء بعض
الفحوصات المجانية المتعلقة بموضوع التوعية.

�أخبار �أمنية
عمليتان نوعيتان للجمارك

ضمن إطار تنفيذ خطة الطوارئ الجمركية التي أُعلن عنها في
اآلونة األخيرة ،والتي كانت قد وضعتها مديرية الجمارك العامة
برعاية وزي��ر المالية علي حسن خليل وإشرافه وتوجيهاته،
ح ّققت مديرية الجمارك في اآلونة األخيرة إنجازين نوعيين لم
يُعلن عنهما في حينه ،ألسباب تتعلق بسالمة التحقيقات التي
كانت تجري بسرية مطلقة.
وأوضحت المديرية أنه نتيجة الجهود التي بذلتها الوحدات
المعنية في إدارة الجماركُ ،
ضبطت بتاريخ  14نيسان ،2014
كمية كبيرة من الكبتاغون ،وصلت إلى أربعمئة ألف حبة ،كانت
مخبّأة ضمن معدّات زراعية ،وكانت معدّة للتصدير إلى المملكة
العربية السعودية ،وبلغ وزن الحبوب حوالى  74كيلوغراماً،
فيما ناهزت قيمتها الرائجة في األسواق ،حوالى أربعة ماليين
وسلّمت
دوالر أميركي .وا ُتخذت اإلج��راءات القانونية الالزمة ُ
الحبوب المخدرة إلى مكتب مكافحة المخدّرات المركزي في قوى
األمن الداخلي ،كما أوقف المتورطون في هذه القضية ،ومن بينهم
السوري «م .ح .ف.».
وأشارت مديرية الجمارك إلى أنه بتاريخ  13أيار  ،2014قامت
إحدى الدوريات الجمركية في طرابلس بتوقيف سيارة من نوع
«بيك آب» كانت تنقل كمية كبيرة من المواد الغذائية الفاسدة
(رب البندورة ودبس الرمان وفليفلة مطحونة وسمسم ومربى
ّ
المشمش وقمر الدين وسواها) مع أختام ولصائق تستعمل
لتزوير تاريخ الصالحية ومواصفات هذه المواد ،وأدّت التحقيقات
واالستقصاءات إل��ى العثور على المستودع األس��اس��ي لهذه
فحجزت كميات كبيرة من هذه البضائع
البضاعة ،الذي دوهم ُ
الفاسدة ،وأيضا ً ُحجزت المعدّات واألختام التي تستعمل في
عمليات التزوير ،إضافة إلى توقيف جميع المتورطين في القضية
وجميعهم سوريون ،وأحيلوا إلى القضاء المختص.

إخماد الحريق في برقايل

انهيار �سقف منزل في البرغلية

نجت عائلة محمد عكاشة المؤلفة من سبعة أشخاص في بلدة
البرغلية إلى الشمال الشرقي في مدينة صور ،بأعجوبة من ج ّراء
انهيار سقف المنزل الذي تقطنه العائلة ،إذ كان األوالد في المدرسة.
وحضر رئيس البلدية غالب الداود وعاين المنزل ،وأعلن عن إيجاد
مسكن بديل ريثما يعالج سقف المنزل ومعرفة أسباب سقوطه.

حريق في �أحراج برقايل

شب حريق كبير في األراضي الحرجية التابعة لبلدة برقايل،
ّ
وأتت النيران على مساحات شاسعة من األراضي التي تكسوها
أشجار الصنوبر والسنديان ،إضافة إلى األشجار المثمرة كالزيتون
والتين واللوز ،فضالً عن مساحات كبير من األراضي البور.
يشار إلى أن الحريق كان قد بدأ من أسفل الوادي الفاصل بين
بلدتي برقايل والقرقف ،واتسعت رقعته صعودا ً بسرعة كبيرة
نتيجة سرعة الرياح ،وق��ام عناصر من الدفاع المدني بإخماد
النيران ومنع تمدّدها إلى المنازل في منطقة الحرف.

توقيف مطلوبين

بتاريخ  ،2014/5/19وبنا ًء على معلومات توافرت لدى مكتب
مكافحة المخدّرات المركزي في وحدة الشرطة القضائية حول قيام
أشخاص بترويج المخدّرات في الضاحية الجنوبية ،ونتيجة
االستقصاءات والتح ّريات المك ّثفة ،تم ّكن عناصر المكتب المذكور
في محلة الجناح ،من توقيف كل من« :ط .ص( ».مواليد عام 1993
ـ س��وري) ،و«ج .خ( ».مواليد عام  1970ـ لبناني) ،وضبط في
حوزتهما  2.8كيلوغرام من مادة حشيشة الكيف ،و 63غراما ً من
مادة الكوكايين ،و 10حبوب مخدّرة.
وتبيّن أنّ في حق الثاني خالصة حكم بجرم مقاومة رجال

آثار السقف المنهار في البرغلية

السلطة تقضي بحبسه سن ًة وشهراً ،والتحقيق جار بإشراف
القضاء المختص.
نتيجة المتابعة وال��رص��د ،تم ّكنت مفرزة استقصاء البقاع
بمؤازرة دورية من فصيلة زحلة في وحدة الدرك االقليمي بتاريخ
 2014/05/19عند مفرق بلدة سرعين ،من توقيف كل من« :ز.
م ( ».مواليد عام  ،1973لبناني) ،وهو مطلوب إلى القضاء بموجب
 13مذكرة توقيف بجرائم سرقة وتزوير واحتيال واستعمال مز ّور.
و«ح .أ( ».مواليد عام  ،1962لبناني) ،وهو مطلوب إلى القضاء
بموجب ثالث مذ ّكرات توقيف ،وكتاب إنتربول ،وخالص َت ْي حكم
بجرم تجارة مخدّرات .وأودع الموقوفان القضاء المختص بنا ًء
على إشارته.
توافرت معلومات لدى مكتب حماية اآلداب في وحدة الشرطة
القضائية ،عن وجود شبكة تقوم بأعمال دع��ارة وتسهيلها في
جونية .وبنا ًء على إشارة القضاء المختص ،قامت قوة من المكتب
المذكور بمؤازرة دوريات من مكتب مكافحة المخدّرات المركزي،
بدهم مكان تواجد هذه الشبكة ،وتم ّكنت من توقيف  26شخصا ً من
جنسيات مختلفة .وأودع الموقوفون مكتب حماية اآلداب.

 ...ومحتا َل ْين

مأوقف مركز أمن الدولة في حلبا ،ك� ًّل�اّ من السوريين أحمد
المويسي وياسر العواد ،الحتيالهما على أشقاء لهما ،بحجة
وسلّم
تسجيلهم في جمعية إنقاذ الطفل التابعة لألمم المتحدةُ .
الموقوفان إلى القضاء المختص.

 ...و�سارق �أ�سالك كهربائية

أوقفت دورية من شعبة المعلومات في قوى األمن الداخلي،
السوري «م .و( ».مواليد عام  )1975في أميون ـ الكورة بجرم
سرقة أسالك كهربائية.
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قبي�سي يرعى افتتاح معمل
لمعالجة النفايات في الزرارية

مصطفى الحمود
رع��ى النائب هاني قبيسي افتتاح معم ٍل لمعالجة
النفايات في خراج بلدة الزرارية ـ قضاء صيدا ،بحضور
ال��ن��ائ��ب م��ي��ش��ال م��وس��ى ،م��س��ؤول ال��ش��ؤون البلدية
واالختيارية في حركة أم��ل بسام طليس ،مدير مكتب
الرئيس نبيه ب ّري في المصيلح العميد المتقاعد محمد
سرور ،قائمقام جزين هويدا الترك ،رئيس اتحاد بلديات
صور أبو ظافر الحسيني ،رئيس اتحاد بلديات ساحل
الزهراني علي مطر ،الشيخ غالب كجك ،رؤساء مجالس
البلديات والمختارين في مناطق عدة من الجنوب ،وحشد
من أهالي البلدة وفاعليات اجتماعية وثقافية واغترابية.
وه ّنأ قبيسي بلدية الزرارية على إنجاز هذا المعمل لفرز
النفايات من أجل الحفاظ على البيئة والصحة ،وقال:

«رعينا عملية إنجاز هذا المشروع وواكبناه .ونحيّي إدارة
الشركة المن ّفذة وبلدية الزرارية والممولين الذين جازفوا
فكان النجاح».
ث ّم تحدّث رئيس بلدية الزرارية الدكتور عدنان جزيني
فشكر كل من ساهم في إنجاح المشروع ،ال سيما الدكتور
زاهي خليل نائب رئيس البلدية ،كما شكر قبيسي وسرور
وطليس وأوادس استنبوليان الذي يملك براءة االختراع.
أما مدير الشركة المتعهدة استنبوليان ،فشكر بدوره
جزيني الذي احتضن المشروع وتب ّناه بوعيه الواسع
وبحرصه على تطوير الوعي البيئي ،كما شكر الدكتور
زاهي خليل الذي لم يوفر جهدا ً لتقديم أبحاثه العلمية
وتطبيقاته العملية ،ومجلس إدارة شركة «غرين آكواتك»
المهندس بسام السيد ،وفيق محمود بعاصيري والمهندس
سامر عظمة وكل العاملين الفنيين.

«العربية لغة حياة» ...ندوة في «ال�صفدي»
ن� ّ
«م��ؤس��س��ة ال��ص��ف��دي»
�ظ��م��ت
ّ
و«ال��م��ج��ل��س ال��ث��ق��اف��ي ف��ي لبنان
الشمالي» و«م��رك��ز ص�لاح الدين
للثقافة واإلنماء» ،ندوة عن كتاب
«العربية لغة حياة وتطور» لجورج
ف��رج ،ف��ي قاعة الشمال ف��ي مركز
الصفدي الثقافي ،تخللها توقيع
الكتاب من قبل المؤلف.
ويدعو ف��رج في كتابه إل��ى عدم
الفصل بين إكساب اللغة والتربية،
مؤكدا ً على دور األه��ل في الحفاظ
على اللغة الفصحى ودور المعلمين
في إكساب الفصحى ،كما أكد على
إمكانية التجديد في اللغة من غير
حذف أو الغاء.
حضر حفل التوقيع األب نقوال
داود ممثالً راعي أبرشية طرابلس
والكورة وتوابعهما للروم األرثوذكس
المطران اف��رام كرياكوس ،رئيس
جمعية «التوجيه اإلسالمي» الشيخ
غ��ال��ب سنجقدار ،ص��اح��ب مكتبة
السائح التي أص��درت الكتاب األب
ابراهيم سروج ممثالً بفادي مندلق،
مدير عام «مجمع العزم التربوي»
الدكتور عبد اإلله ميقاتي ،رئيسة
المنطقة التربوية في الشمال نهال
حاماتي ،المفتش العام في إدارة
التفتيش المركزي ورئيس المنطقة
التربوية السابق في الشمال فوزي
نعمة ،مفتشون تربويون ،أساتذة
جامعيون ،الجسم التعليمي الذي
ضم مديري م��دارس وأساتذة لغة
عربية وفاعليات ثقافية واجتماعية
وتالمذة المؤلف جورج فرج.
افتتح م��دي��ر الجلسة الدكتور
فرحب
ميخائيل مسعود ال��ن��دوة،
ّ
بالجميع وت���رك ال��ك�لام للدكتور
مصطفى الحلوة ليتحدّث ِباسم
«مؤسسة الصفدي» ،فقال« :إننا
في مؤسسة الصفدي ،إذ نتشارك
هذه الندوة مع المجلس الثقافي في
لبنان الشمالي ومركز صالح الدين
للثقافة واإلنماء ،فإنما من منطلق
تثميننا دور هاتين المرجعيتين
الثقافيتين في مسار حراكنا الفكري
في طرابلس والشمال ،وأيضا ً من
منطلق انحيازنا إل��ى ك��ل فعالية
تكب على العربية ،ذلك أن لغتنا هي
ّ
مرآة حياة األمة والسجل المعبر عن
خصائصها».
وأضاف« :في ظل الواقع اللغوي
ال��ذي يتردّى لدينا ب� ّ
�اط��راد ،فإننا
ن��دع��و إل��ى ال��ت��ص�دّي ل��ه��ذا ال��واق��ع

المأزوم ،وبما يقيل لغتنا من عثراتها
ويزيل األوهام التي علقت بها طوال
عصور االنحطاط والضعف ،ويعيد
إليها صفاءها وإشراقها وبيانها،
وهذا ما نتلمسه عبر الكتاب الذي
ننتدي ألجله اليوم».
ث���م اس��ت��ه��ل رئ���ي���س ال��م��ج��ل��س
الثقافي في لبنان الشمالي الدكتور
نزيه كبارة المداخالت ،فر ّكز على
معالجة ال��ك��ات��ب مسائل حيوية
وإشكاليات تتعلّق باللغة العربية،
وتض ّمن الكتاب معلومات قيمة.
وأش��ار إلى أنّ المؤلف أولى عناية
خاصة ببحث االشتقاق واالختزال
أو النحت ،م��ح�دّدا ً معاني الصيغ
التي تشتق م��ن ال��ج��ذور الثالثية
وغيرها ،فضالً عن التعريب وأهميته
وش��روط��ه ،مث ّمنا ً تجربة المؤلف
الغنية في تدريس لغة الضاد والتي
أثمرت ه��ذا الكتاب ال��ذي ظهر فيه
مؤشرا ً
ّ
المنحى التربوي بوضوح،
على عشق الكاتب للعربية كلغة
حياة وتطور ،داعيا ً مجامع اللغة
العربية في العالم العربي إلى بذل
المزيد من الجهود وإل��ى التعاون
في ما بينها في سبيل خدمة هذه
اللغة.
وختم مثنيا ً على الجهد الكبير
الذي بذله المؤلف في تضمينه ك ّما ً
ال يستهان به من المعلومات التي
يحتاج إليها مد ّرسو العربية في
معاهدنا التعليمية وكذلك المنحى
التربوي الذي ال يصدر إال عن عمق
خبرة في التعليم والتربية عاشهما
الكاتب في أعمق كيانه.

واس��ت��ه��ل رئ��ي��س «م��رك��ز صالح
ال���دي���ن» ال��ع��م��ي��د ه��اش��م األي��وب��ي
م��داخ��ل��ت��ه ب���اإلض���اءة ع��ل��ى شغف
جورج فرج باللغة العربية وطرق
تدريسها ،لينتقل بعد ذل���ك إلى
عنوان الكتاب ،فلفت إلى أنه لم يكن
عفوياً ،إنما جاء ليؤكد ثقته العميقة
بقدرة اللغة العربية على تحدّي كل
ما يحيط بها أو ما يص ّور لها من
أخطار في عالم التواصل اإللكتروني
والعولمة ،ألن اللغة التي استطاعت
ع��ل��ى م��� ّر ال��ع��ص��ور أن تستوعب
ال��ح��ض��ارات ال��ع��ال��م��ي��ة وتساهم
أكبر المساهمات في تقدّمها ،غير
عاجزة اليوم عن هذه المساهمات
إذا كان أهلها أنفسهم على قدر هذه
التحدّيات.
ثم تناول رئيس جمعية قدامى
مدرسة م��ار الياس المربي شفيق
حيدر قصة جورج فرج والعربية،
فقال« :هي قصة وجد وهيام .فقد
وق��ف حياته لخدمة العربية في
التعليم والتأليف والتأهيل» .أما عن
مضمون الكتاب فلفت إلى أ ّنه مزيج
سريع من تاريخ حضارات الشعوب
القديمة ولغاتها المتن ّوعة ومصادر
اللغة العربية وتداخلها مع اللغات
األخرى».
وقبل أن يو ّقع كتابه للحضور،
ألقى المؤلف كلمة استهلها بتوجيه
ال��ش��ك��ر لمؤسسة ال��ص��ف��دي على
كل الجهود التي تبذلها في كافة
ال��م��ي��ادي��ن ،وأك���د أنّ ت��ط � ّور اللغة
وازدهارها مرتبطان بإنماء الفكر،
ألن اللغة ثمرة من ثمار هذا الفكر.

احتفال تربوي في طرابل�س
ّ
نظم «اتحاد الشباب الوطني» ،بالتعاون مع بلدية
في طرابلس ،احتفاال ً تربويا ً حاشدا ً في قاعة الرابطة
الثقافية ،وذلك تحت شعار «طرابلس تستحق الحياة»،
لتوزيع جوائز مسابقة اإللقاء والخطابة التي شارك فيها
 120طالبا ً يمثلون مدارس وثانويات رسمية وخاصة،
بحضور رئيس اتحاد بلديات الفيحاء نادر الغزال ،رئيس
تج ّمع المستأجرين نبيل العرجة ،رئيس الرابطة الثقافية
رام��ز الفري ،أعضاء لجنة التحكيم ،ومديري م��دارس
رسمية وخاصة ورؤساء جمعيات وشخصيات مهتمة.
تخلّل االحتفال عرض فيلم موجز عن أنشطة مؤسسات
«المؤتمر الشعبي اللبناني» في طرابلس ،وتناوب على
تقديم الحفل كل من آسيا غريب وخالد العدس.
ث ّم ألقى الغزال كلمة جاء فيها« :للغة العربية أهمية
كبرى ف��ي ال��ت��واص��ل ،ومما ال ش��ك فيه أن أبناءنا في
المدارس الرسمية والخاصة يعانون أكثر ما يعانون
من التراجع في اللغة العربية لفظا ً وخطابة وكتابة ،من
هنا كان ال ب ّد على البلدية من أن تكون جنبا ً إلى جنب
مع كل من يم ّد يد العون للنهوض بهذا الجيل ،خصوصا ً
في هذا الجانب ،لما يمثله من استمرار في اإلرث الثقافي
والحضاري ،فاللغة ليست فقط لغة تواصل باللسان،
إنما أيضا ً انعكاس لثقافة وحضارة نفخر جميعنا بهما».

والقى مسؤول اتحاد الشباب الوطني في الشمال عبد
الناصر المصري كلمة شكر فيها البلدية والمدارس والطالب
ولجنة التحكيم وقال« :إن التقارير المحلية والدولية تشير
إلى أن  60في المئة من العائالت الطرابلسية تعاني الفقر،
و 25في المئة منها مدخولها دون  500دوالر ،والبطالة
تجاوزت  30في المئة ،في حين أن التسرب المدرسي
يطاول  50في المئة من الشباب بين  14و 19سنة ،وعدد
المؤسسات االقتصادية والتجارية في طرابلس يشهد
تراجعا ً كبيراً».
وألقى كلمة لجنة التحكيم الشاعر الدكتور عماد الدين
شبيب أكد فيها على أهمية اللغة العربية ،ثم تناوب على
الكلمات كل من الطلبة :عادل حيدر ،رزان السحمراني،
عمر حسون ،مهند خضر ،آالء طالب ،نور الهدى الحالق،
هادي ظلمة ،بيان الزاهد ،محمود شوك ،نعمت الكردي،
التمسك بالسلم األهلي ودعوة المسؤولين
وركزت على
ّ
إلى القيام بواجباتهم من أجل إنقاذ طرابلس من الفقر
والبطالة.
واختتم االحتفال بتوزيع الدروع التكريمية على أعضاء
لجنة التحكيم ،والجوائز والهدايا على الطلبة المتفوقين
وجميع المشاركين الذين يمثلون المدارس والثانويات
المشاركة في المسابقة.

