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مناطق

اجتماع في مكتب «القومي» في �سدني و�إطالق تج ّمع «�أ�ستراليون من �أجل العراق»
دعا منفذ عام منفذية سدني في الحزب السوري القومي
االجتماعي أحمد األيوبي فاعليات سياسية وشخصيات
وأحزابا ً لبنانية وعراقية وعربية إلى لقاء في مكتب المنفذية،
حيث أُطلِق تج ّمع بعنوان «أستراليون من أجل العراق».
م��وس��ع ف��ي مكتب
وات��ف��ق المجتمعون على عقد ل��ق��اء
ّ
الحزب ،للبدء بفعاليات تندّد باإلرهاب ،وتؤكد على وحدة
العراق أرضا ً وشعباً ،ودعم صموده في وجه المؤامرة ،ومن
أجل دحر قوى اإلرهاب والتط ّرف.
كما عُ قد في مكتب منفذية سدني في «القومي» اجتماع
موسع لألحزاب العراقية وعدد من الشخصيات المستقلة،
واتفق المجتمعون على القيام بأوسع حراك سياسي وإعالمي
لمواجهة اإلرهاب والتط ّرف ،والتشديد على وحدة شعبنا في
العراق ووحدة أرض العراق .وتداعى المجتمعون من أجل
إقامة عدة فعاليات وفق مواعيدها ،إذ ُ
ش ّكلت لجان عمل،
مهمتها إتمام األعمال والفعاليات التي ا ُتفق عليها.

ّ
صلي على جثمانه ،ثم
األكف إلى مسجد البلدة حيث ُ
ووري في الثرى في مدافن البلدة.
تخلل التشييع كلمة لنائب رئيس المكتب السياسي
في الشام العميد بشار يازجي الذي نقل تعازي رئيس
الحزب النائب أسعد حردان ،وتحيته للشهيد الذي بذل
دمه في مواجهة اإلرهاب والتطرف.
وتحدث يازجي عن الشهيد ومناقبيته وبطولته
في مواجهة أع��داء األم��ة ،مؤكدا ً أنّ مقاومة اإلره��اب
والتطرف واجب قومي كما مقاومة العدو الصهيوني،
ألنّ قوى اإلرهاب هي صنيعة هذا العدو المتغطرس.
وحيا يازجي بطوالت الجيش السوري وتضحيات
القوميين وسائر الشرفاء الذين يدافعون عن سورية
القلعة الحصينة العصية على ك�� ّل ق��وى االستعمار
واالحتالل واإلرهاب.
كما حيا يازجي أهالي مخيم الوافدين الصامدين
الذي صمدوا في وجه اإلرهاب.

مقدّم موكب التشييع
(ت ّموز)

أطفال يشار كون أ ّمهاتهم في االعتصام

ال�سيد ح�سين محاور ًا في الرابطة المارونية:
ليدرك الحاكم � ّأن العلم هو ال�سالح الأم�ضى
ّ
نظمت ال��راب��ط��ة المارونية لقا ًء
ً
حواريا مع رئيس الجامعة اللبنانية
الدكتور عدنان السيد حسين حول
«شؤون الجامعة اللبنانية وشجونها
في ظل المواطنة» ،في قاعة ريمون
روف��اي��ل ف��ي مقر الرابطة ـ بيروت،
ب��ح��ض��ور ال���وزي���ر ال��س��اب��ق ناجي
البستاني ،رئيس الرابطة المارونية
النقيب سمير أبي اللمع ،نقيب أطباء
االس��ن��ان ال��دك��ت��ور ط��ون��ي زي��ن��ون،
أعضاء المجلس التنفيذي في الرابطة
ورؤساء اللجان المنبثقة عنها ،عمداء
كليات في الجامعة اللبنانية وعدد من
مدراء الكليات والفروع وشخصيات
فكرية وأكاديمية وإعالمية وثقافية
واجتماعية.
ألقى عريف اللقاء عضو اللجنة
التنفيذية ف��ي ال��راب��ط��ة المارونية
الدكتور سهيل مطر كلمة رحب فيها
بضيف ال��ل��ق��اء ،ث��م ألقت الدكتورة
س��ن��دري��ل�لا أب���و ف��ي��اض ص��ق��ر كلمة
عرضت فيها بشكل مقتضب أوضاع
الجامعة اللبنانية وباألرقام ،لجهة
االجحاف الذي يلحق بها والصعوبات
الكبيرة التي تواجهها.
ث��م كانت مداخلة السيد حسين
فقال« :كم أسهل للمرء أن يكون مواطنا ً
من أن يكون بال هوية ،ألن المواطنة
تجمع وال تفرق ،وألن المواطنة تحدد
األصالة والمستقبل ،وهي تربط بين
الماضي والمستقبل ،أم��ا الحروب
المتنقلة القبلية أو ما دون القبلية
فهي ليست فقط بال مستقبل بل هي
العدم .هي االندثار هي الخراب ،هي
الالحضارة والالانسانية ،ولبنان
وطننا ل��م يكن ب��ه��ذا ال��خ��واء ال في
ال��م��اض��ي البعيد وال ف��ي الماضي

يازجي :الإرهاب �صنيعة العدو ال�صهيوني
شيّع الحزب السوري القومي االجتماعي وأهالي
البطيحة ـ مخيم الوافدين ـ في ريف دمشق ،الشهيد
البطل نزار محمود فندي ،الذي ارتقى شهيدا ً في معركة
مواجهة اإلرهاب والتط ّرف.
شارك في التشييع إلى جانب عائلة الشهيد ،وفد
من قيادة الحزب ض ّم العميد بشار يازجي ،العميد عبد
الله الراشد ،عضو المجلس األعلى د .صفوان سلمان،
وكيل عميد الداخلية إسبر حالق ،وكيل عميد اإلذاعة
واإلع�لام سمير حاماتي ،منفذ عام الطلبة في جامعة
دمشق حسن زعيتر ،ن��ام��وس منفذية ري��ف دمشق
محمد حابو والناظرين جهاد شاهين وخالد الرفاعي،
م��دي��ر م��دي��ري��ة البطيحة ص��ال��ح الحسين وأع��ض��اء
هيئة المديرية وأهالي المخيم وجمع من القوميين
والمواطنين.
و ُل ّ
��ف نعش الشهيد بعلم الزوبعة ،وتقدّم موكب
التشييع حملة األكاليل واألع�لام ،و ُرف��ع النعش على

«جن�سيتي» :نرف�ض حرمان �أطفالنا ح ّقهم ال�شرعي
ن ّفذت «حملة جنسيتي حق لي وألسرتي» اعتصاما ً في وسط
بيروت شاركت فيه نساء وأمهات لبنانيات تزوجن من عرب أو
أجانب ،إضافة إلى أبنائهن.
وألقت مريم غزال كلمة نددت فيها «بإعطاء الجنسية اللبنانية
لمواطنين أجانب موجودين داخل لبنان وخارجه ،كأمثال طوروس
وجورجيوس وستيفن وروبرت وأوليفييه ،متناسين عن قصد أو
َ
بالمواطنة اللبنانية بإعطاء أوالدن��ا وفلذات
عن غير قصد حقنا
أكبادنا حقهم الشرعي الذي اعترفت به كل الدول المتحضرة وغير
المتحضرة إال بلد الديمقراطية والطائفية لبنان».
وسألت« :هل نحن لبنانيات أم غرباء عن وطننا الحبيب لبنان.
أيحق لكم تجنيس  644شخصا ً غير لبنانيين وتحرموننا نحن
نساء لبنان من إعطاء الجنسية ألبنائنا ،وتطالبون المتحدرين من
أصل لبناني بالعودة إلى لبنان إلعطائهم الجنسية؟».
وأكدت لينا أبو حبيب أن االعتصام يص ّر على أولوية حقوق
النساء في لبنان ويأتي رفضا ً لالنكار واالستهتار .وقالت« :نحن
هنا للرد على المرسوم الرئاسي الذي قضى بمنح الجنسية ألكثر
من  600شخص من جنسيات مختلفة والتي جاءت وفقا ً العتبارات
طائفية بحتة».
وسألت« :ما ال��ذي حدث لتقفزوا فوق كل «الفزيّعات» التي
ترفعونها في وجه النساء اللبنانيات وأسرهن ،وما الذي دفع بكم
إلصدار المرسوم؟» .وأكدت استمرار التحرك من منظور التطلع إلى
دولة المواطنة والقانون.

«القومي» و�أهالي البطيحة ي�ش ّيعون ال�شهيد البطل نزار فندي
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القريب».
وأض���اف« :لعل أج���واء المنطقة
العربية وال��ش��رق األوس���ط تضغط
علينا باستمرار ،ونسأل أنفسنا لو
لم يكن هناك اتفاقية كامب ديفيد،
هل كانت استمرت الحرب األهلية
في لبنان؟ ونسأل اليوم :لو لم يكن
هناك هذه الحروب المتنقلة ،بفعل
«إسرائيلي» أوالً ،فهل كنا في هذا
الخطر على األوطان على رغم رفضنا
«سايكس ـ بيكو» و«سان ريمو» بعد
الحرب العالمية األول��ى؟» .الفتا ً إلى
أن على اللبنانيين االجابة عن هذه
االسئلة ،على رغم أننا لم نفقد األمل
بهذا الوطن.

وبعدما ش��رح مفهوم المواطنة،
تحدّث السيد حسين عن الجامعة
اللبنانية ف��ق��ال« :بصفتي رئيسا ً
للجامعة اللبنانية ،هذه المؤسسة
العامة المستقلة في القانون وغير
المستقلة اآلن في ال��واق��ع ،هي أهم
مؤسسة عامة في لبنان على صعيد
التعليم العالي .والمسألة ليست
ف��ي ال��ع��دد ف��ق��ط ب��ل ه��ي ف��ي ال���دور
وف��ي المستوى األك��ادي��م��ي الرفيع
الذي وفرته وتوفره ،على الرغم من
المآسي والمشكالت التي فرضت
على الجامعة ،فهذه الجامعة على
رغم الحرب والتفريع ورغم تغييب
مجلسها م��ن��ذ ع���ام  ،2004ورغ��م

م��ص��ادرة استقالليتها المالية منذ
 ،1993وعلى رغ��م وق��ف مشاريع
التخرج المفترض أن تكون سنوية،
ف���ه���ذه ال��ج��ام��ع��ة ت��ع��ط��ي ل��ب��ن��ان
والجامعات الخاصة التي تنهض
على أكتافها أفضل األساتذة».
وس��أل السيد حسين« :أال يحق
للجامعة اللبنانية أن تف ّرغ أساتذتها
سنويا ً كما جاء في قانون تنظيمها؟
وه��ل الجامعة تخالف القانون أم
الحكومات المتعاقبة؟ وكنت وزيرا ً
وشهدت كيف تناقش أمور الجامعة،
وليدرك الحاكم أن العلم هو السالح
االم��ض��ى وأن ق��وة ال��ج��ي��وش مهما
عظمت فإن االقتصاد مبني على العلم،

«رودز فور اليف» :وزارة ال�صحة ع ّممت على الم�ست�شفيات
�ضرورة اعتماد البرامج التدريبية على �إنقاذ الم�صابين
أشادت جمعية «رودز فور اليف» في بيان بإصدار وزارة الصحة تعميما ً يقضي
بضرورة اعتماد المستشفيات البرامج التدريبية على إنقاذ مصابي الحوادث،
وإدراج الوزارة هذه البرامج ضمن معايير تصنيف المستشفيات.
وأوضحت أن وزارة الصحة دعت في تعميمها المستشفيات إلى اعتماد هذه
البرامج التي تملك حقوقها الكلية األميركية للجراحين (فرع لبنان) والتي يوفر
المركز الطبي في الجامعة األميركية في بيروت تقديمها ألطباء الطوارئ وطواقم
التمريض بتغطية من جمعية «رودز فور اليف» .وأشار التعميم إلى أن اعتماد
البرامج المذكورة في المستشفيات الرسمية والخاصة سيؤثر في عملية تصنيف
المستشفيات في ما يتعلق بنوعية خدمات الطبابة والتمريض في غرف الطوارئ.
واعتبرت رئيسة «رودز فور اليف» زينة قاسم إن برامج اإلنقاذ المستقدمة من
الواليات المتحدة ،والتي تعطى لطواقم اإلسعاف في الصليب األحمر اللبناني،
تشكل جزءا ً من خطة الحماية الوطنية الضرورية في هذه المرحلة الحرجة التي
يعيشها الوطن.
كالم قاسم جاء في سياق توزيع شهادات التخ ّرج لمسعفين من الصليب األحمر
تدربوا في بيت عنيا ـ حريصا على مدى يومين ونصف يوم ،على آخر تقنيات
البرنامج اإلنقاذي المعد للمسعفين والمخصص للعناية بذوي اإلصابات البليغة
« ،»PHTLSالمدعوم من البنك اللبناني للتجارة (مجموعة فرنسبنك) ،وهو جزء
من سلسلة برامج مخصصة ألطباء الطوارئ وطواقم التمريض في لبنان.
وأش��ارت قاسم إلى أن المتخرجين يتوزعون على مناطق عدة من لبنان ،ما
يدل على إن جميع اللبنانيين يفيدون من هذه البرامج ،بغض النظر عن توزيعهم
الجغرافي وانتماءاتهم الطائفية.
وتابع هذه الدورة  24مسعفا ً من مراكز الصليب األحمر اللبناني في  19منطقة
هي :بيروت ـ سبيرز وفرن الشباك والمريجة ،وجونية وأنطلياس وقرنة شهوان،
وصيدا والناصرية والبترون ،وأميون وزغرتا وحلبا والقبيات ،وبعبدا وقبرشمون
وحاصبيا ،وصور وبشري وجل الديب.

المتخ ّرجون

وحضارتنا كلها مؤسسة على العلم
والثقافة .هذه الجامعة خ ّرجت أكثر
من  250ألف متخ ّرج من كل لبنان،
وكم من المسؤولين والقادة العرب
تخرجوا من الجامعة اللبنانية ،وكبار
الفنانين العريقين في لبنان مروا في
معهد الفنون الجميلة .وما أريد قوله
أن ه��ذه الجامعة تدخل ال��ي��وم في
منافسة أكاديمية رفيعة ومشرفة
تحت اش���راف ب��رن��ام��ج «تمبوس»
األوروب��ي بما يخص الجودة وتحت
اش���راف وزارت����ي التنمية االداري���ة
واالق��ت��ص��اد وال��ت��ج��ارة ،واختيرت
الجامعة م��ن بين أرب��ع مؤسسات
عامة لتكون تحت االختبار ،وارتضينا
ذلك طوعا ً ألن الجامعة التي ال تخضع
للتقويم لن تستمر في جودتها».
وس���أل« :ل��م��اذ تتقلص مساهمة
الدولة في موازنة الجامعة؟ على رغم
ارتفاع مصاريف اإليجار والترميم
وال��ت��دف��ئ��ة ،اض��اف��ة إل���ى م��ص��ادرة
صالحيات مجلس الجامعة في تعيين
الموظفين؟ ماذا يبقى من استقاللية
ال��ج��ام��ع��ة؟ ك��ي��ف يمكن للجامعة
أن تسير م��ن دون أس��ات��ذة ج��دد،
وم��ن دون تعاقد ول��و بالساعة مع
موظفين؟» .وقال« :إذا كان البعض
يعتقد بتخصيص الجامعة اللبنانية
فنقول له ال .جامعة الدولة يجري
تخصيصها ،كيف يكون ذلك؟».
وختم السيد حسين سائالً« :ما
هي نتائج إضعاف الجامعة أو إلغاء
دوره��ا؟ فنحن ال نقبل من المواطن
اللبناني أال ي��ع��رف دور الجامعة
ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة» .وت�ل�ا ذل���ك ح���وار مع
الحضور.

لجنة �أ�صدقاء الأ�سير يحيى �سكاف تزور حزب اهلل
زار وفد من لجنة أصدقاء األسير
يحيى سكاف ،نائب مسؤول الملف
الفلسطيني ومسؤول ملف األسرى
في حزب الله الشيخ عطا الله حمود،
الذي أكد حسب بيان أن قضية األسير
يحيى سكاف هي قضية أساسية
ومركزية لدى المقاومة االسالمية،
وتحظى باهتمام ومتابعة خاصة
من قبل أمين عام حزب الله السيد
حسن نصر الله.
واعتبر حمود أن قضية األسرى:
يحيى سكاف و محمد ف��ران وعبد

الله عليان ،م��ن صلب اهتمامات
المقاومة التي أكدت بالقول والفعل
أنها ال تترك أسراها في السجون،
مشيرا ً إل��ى أنّ المقاومة في لبنان
ت��ق��ف إل���ى ج��ان��ب قضية األس���رى
الفلسطينيين والعرب في السجون
«اإلسرائيلية».
ووج���ه ح��م��ود التحية لألسرى
ّ
المضربين عن الطعام ،مؤكدا ً أنهم
ي��ج��س��دون بنضالهم وع��ذاب��ات��ه��م
ّ
معاناة كامل شعب فلسطين.
وأك��د جمال سكاف ِباسم الوفد

على الوفاء للمقاومة التي حررت
غالبية األس��رى واألرض اللبنانية
من خالل الدماء الزكية التي روت
أرض الوطن .وجدّد الثقة بالمقاومة
وحكمة قادئها ورمزها السيد نصر
الله من أجل تحرير ما تبقى لنا من
أسرى في السجون «اإلسرائيلية».
ودان س���ك���اف ال��ت��ف��ج��ي��رات
اإلجرامية التي تستهدف المواطنين
األبرياء ،داعيا ً إلى الوحدة لمواجهة
مخططات الفتنة التي يزرعها العدو
الصهيوني.

حمود مستقبالً جمال سكاف

حلقة حوار حول كتاب «المخدرات»
للعميد م�شمو�شي
نظمت جمعية «ج���اد ـ شبيبة ض��� ّد ال��م��خ��درات»،
ولمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات ،حلقة حوار
حول كتاب «المخدرات» لرئيس شعبة التحقيق والتفتيش
في قوى االمن الداخلي ورئيس مكتب مكافحة المخدرات
سابقا ً العميد ع��ادل مشموشي ،برعاية رئيس بلدية
الشويفات ملحم السوقي ،في مركز «أهل ضد المخدرات»
ـ الشويفات ،بحضور األميرة زينة طالل أرس�لان ممثلة
بمديرة مدرسة الشويفات ،سفير الباراغواي حسن ضيا،
النقيب طارق زاكي ممثالً رئيس مكتب مكافحة المخدرات
المركزي العقيد غسان شمس الدين ،رئيس مركز أمن عام
الشويفات سابقا ً ورئيس شرطة وح��رس بلدية مدينة
الشويفات الرائد المتقاعد أمين سليقا ،رئيسة لجنة «أهل
ضد المخدرات» ريم عبد الخالق ،وعدد من أعضاء بلدية
الشويفات والمختارين وممثلي الهيئات والجمعيات

األهلية واالجتماعية واالنسانية.
قدم الحلقة وأداره��ا رئيس لجنة االعالم عضو الهيئة
االدارية في الجمعية االعالمي محمد العاصي الذي تحدث
عن التعاون القائم بين الجمعية والعميد مشموشي
طوال مدة رئاسته مكتب مكافحة المخدرات ،وهو ال يزال
مستمرا ً اآلن مع رئيس المكتب الجديد العقيد غسان شمس
الدين في سبيل حماية شبيبة لبنان من أخطر آفة تحدق
بمستقبلهم.
ثم تحدث رئيس الجمعية ج��وزف الحواط ورئيس
بلدية الشويفات ملحم السوقي والعميد مشموشي،
ورك��زت الكلمات على أهمية مضمون الكتاب في مجال
التوعية من مخاطر االدمان على المخدرات ،وسبل العمل
على مكافحتها والوقاية منها.
وفي الختام و ّقع مشموشي كتابه للمشاركين.

