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جولة �إعالمية بلدية في بعلبك
ّ
نظمت بلدية بعلبك جولة لإلعالميين في مرجة رأس العين ومجرى نبع
ّ
شح المياه.
البياضة الذي يغذي المرجة والذي أصابه الجفاف نتيجة ّ
وأكد رئيس البلدية محمد حسن أنّ الوضع بات ال يحتمل ،وأن البلدية رفعت
صوتها وكانت صرخة مع المواطنين واألهالي واستجابة من مدير عام قوى
األمن الداخلي اللواء ابراهيم بصبوص ،الفتا ً إلى أنّ الحل بات قريبا ً ويقضي
بحفر بئر ارتوازية في األمالك البلدية العامة إلنقاذ المرجة ومباشرة عملية
الضخ في مجرى النهر الذي أصابه الجفاف بشكل نهائي ،وبذلك يُع ّوض على
األهالي والمؤسسات السياحية والتي تعاني وضعا ً بيئيا ً ال تحسد عليه.
وختم« :نعلن بشرى ألهلنا الصائمين من رواد المرجة بأنه أصبح من الممكن
بعد ترتيب الوضع العودة لالفطارات المسائية» ،شاكرا ً لبصبوص تجاوبه مع
صرخة األهالي ونداء البلدية.

«ال�سيدة» ـ النبطية تخ ّرج تالمذتها

مناطق
بو �صعب يك ّرم متف ّوقات في البكالوريا الفرن�سية
س�لّ��م وزي���ر التربية والتعليم
العالي الياس بو صعب الطالبات
ال���ث�ل�اث األ ْو َل����ي����ات ف���ي ش��ه��ادة
البكالوريا الفرنسية في لبنان،
دروع �ا ً تكريمية وه ّنأهنّ على هذا
اإلنجاز.
والطالبات هن :جايد باسيل في
الفرع العلمي ،غاييل الحداد في
فرع اآلداب ،وم��روى و ّزة في فرع
االقتصاد.
واستقبل ب��و صعب الطالبات
م��ع أهاليهن وم��دي��ري مدارسهن
ف��ي مكتبه ف��ي ال����وزارة ،بحضور
م��دي��ر ع��ام وزارة التربية ف��ادي
يرق والملحق الثقافي في السفارة
ال��ف��رن��س��ي��ة ف���ي ب���ي���روت ه��ن��ري
لوبروتون.
وعبّر بو صعب عن فخر لبنان
بهذا اإلنجاز وقال« :إن لبنان فخور
ب��ك��نّ وب��م��ا أن��ج��زت��ن على صعيد
التف ّوق في البكالوريا الفرنسية،
كما أن��ه ف��خ��ور ب��م��دارس��ك��ن التي
ترعاكن وبأهاليكن الذين يسهرون
على مسيرتكن» .ول��ف��ت إل��ى أن

بو صعب ويرق مع المتف ّوقات
لهذه ال���وزارة ع��ددا ً م��ن المشاكل
والتحدّيات ،كما أنها تتحمل ضغط

ملف النازحين ،ولكنها على رغم
ذل��ك تبقى مصممة على مجابهة

ال��ت��ح�دّي��ات وتحقيق اإلن��ج��ازات
وتعت ّز بما يُح َّقق من نجاح وتف ّوق.

مصطفى الحمود

 ...وثانوية عبرين ـ البترون

احتفلت إدارة ثانوية عبرين وهيئتها التعليمية ومجلس األهل فيها بتخريج
طالب الشهادة الثانوية فوج «بكل األلوان» في «بترونيات» ،بحضور خادم
رعية عبرين الخوري يوحنا م��ارون مفرج ،مختار البلدة ابراهيم ضرغام،
مديرة المدرسة جانبيت ب��دران ،رئيس لجنة األه��ل الياس الياس ،مدراء
مدارس وثانويات ،إضافة إلى أفراد الهيئة التعليمية وأهالي الطالب ،كما تخلل
االحتفال تكريم الطالب األوائل في الصفوف الثانوية والفائزين في مسابقة
اإلمالء والخط.
قدّمت للحفل الطالبة ساندي بشارة ،ثم كانت كلمات باللغات الثالث ِباسم
توجهت فيها
الطالب ،فكلمة الهيئة التعليمية ألقتها المربّية ماريا مسعود
ّ
إلى الطالب بالقول« :تخ ّرجكم يح ّملكم مسؤولية اختيار االختصاصات التي
تتناسب وطموحاتكم ،كما عليكم مسؤولية نحو مجتمعكم وأهلكم ووطنكم،
تتمثل بالمحافظة على رسالة لبنان رسالة االنفتاح وال��ح��وار والعيش
المشترك».
وألقى الياس كلمة مجلس األهل فشدّد على مسؤولية األهل في بناء مستقبل
الطالب قائالً« :األرض تقبل كل البذار ،لكن الكثير يموت والقليل منه يعيش ،أما ما
يعيش منه فهو ما استطاع أن يقهر عواصف الشتاء وعوامل الطبيعة وتكون تلك
البذار التي تحمل روح الحياة في انتظار ربيع العطاء والبركة والخير» ،داعيا ً إلى
أن نترك زرعهم ينضج بحرية فال نستعجلهم والبذار الطيبة تستوجب معانقة
الشمس ألكثر من صباح»
أما بدران فقالت« :لقد لفتني اختيار اسم دفعتكم« ،بكل األلوان» ،فهو ين ّم عن
وعيكم التعددية التي تميّز وطننا ،وعن حرصكم على قبول اآلخر واحترام حريته
التي يضمنها دستورنا .إن تناغم ألوانكم يشكل لوحة رائعة في زمن يتلون التراب
فيه من حولنا باألحمر وتتشح الناس بالسواد ،وتكتب نهايات وتخط بدايات.
لعلكم تشرقون مثل قوس قزح يبشر بعالم أوفر عدالة وأكثر إنسانية .أهنئكم من
كل قلبي ،وأعتبر أن أساتذتكم نجحوا في مهمتهم التربوية ،أال وهي بناء المواطن
فيكم».
ون ّوهت بعمل مجلس األهل على إضفاء شكل الئق لبناء الثانوية وعلى تشجيع
األوائل في الصفوف وتكريمهم .وشكرت لوزارة التربية تجهيز الثانوية بمختبر
حديث وأدرجتها ضمن الئحة من  124ثانوية سيستكمل ترميمها ،وتجهز بأحدث
وسائل المعلوماتية التي ستوضع في متناول األساتذة والطالب في وقت قريب.
ون ّوهت بمبادرات الطالب في إطار عمل الخدمة في المجتمع .وشكرت كل من
ساهم ويساهم في دعم الثانوية ،وتخلل االحتفال محطات فنية وموسيقية قدّمها
الطالب.
ثم قدّم الياس ِباسم مجلس األهل جوائز مادية للطالب المتف ّوقين في الصفوف
الثانوية .كما قدّمت بدران هدايا تذكارية للطالب الفائزين في مباراة اإلمالء والخط
التي ُن ّظمت لتعزيز اللغة العربية.
وفي الختام ،تسلّم الطالب شهاداتهم وأقيم كوكتيل بالمناسبة.

مقدّم الحضور في حفل التخريج
احتفل معهد قوى األمن الداخلي ـ الوروار ،بتخريج
دورة تنشئة عسكرية ومسلكية وقانونية لمئة
وخمسين ( )150مفتشا ً متمرنا ً درج��ة ثانية من
المديرية العامة لألمن العام ،بدعوة من المديرية
العامة لقوى األمن الداخلي ،بحضور قائد معهد قوى
األمن الداخلي العقيد أحمد الحجار ممثالً مدير عام
قوى األمن الداخلي اللواء ابراهيم بصبوص ،العميد
الركن حسن علي أحمد ممثالً مدير عام األمن العام
اللواء عباس ابراهيم ،العقيد هنري سيقلي ممثالً قائد
الجيش العماد جان قهوجي ،العقيد رؤوف سكرية
ممثالً أم��ن ال��دول��ة ،نبيل صالحاني ممثالً الدفاع
المدني ،وضباط وقادة عسكريين.
س ّميت ال���دورة باسم «دورة التطور العلمي»،
ووضعت االكاليل التكريمية على ضريح شهداء قوى
األمن الداخلي ،وعزف لحن الموت ،ثم و ّزعت الجوائز
على المجلين في الدورة وهم المفتش الثاني المتمرن
طليع الدورة أحمد أبو زيد ،المفتش الثاني المتمرن
الياس نقوال داود ،المفتش الثاني المتمرن سالم
بشارة سكر.
ثم قدّم ممثل مدير عام األمن العام درعا ً تذكارية
إلى اللواء ابراهيم بصبوص تسلّمها العميد الحجار،
ودرعا ً تذكارية كعربون شكر وتقدير إلى العميد أحمد
الحجار ،وكتاب شكر وتقدير إلى العميد الحجار من
المديرية العامة لألمن العام ،ودرعا ً تذكارية إلى قائد
مدرسة الرتباء فادي حامد ،ودرعا ً تذكارية إلى آمر
الدورة ورئيس قسم التدريب المقدّم مارون مطر.
كما قدّم ممثل مدير عام قوى األمن الداخلي درعا ً
تذكارية إلى اللواء عباس ابراهيم تسلّمها ممثله في
الحفل ،وقدّمت ِباسم الدورة دروع تذكارية وتكريمية
إلى كل من كان له الفضل في تنظيم الدورة.
ثم ألقى العميد الركن حسن علي أحمد كلمة جاء
فيها« :نحتفل اليوم بحفل تخرج دورة التطور العلمي،
دورة المفتشين االختصاصيين التي تشكل دفعة
جديدة من ال��دورات التي تنظمها المديرية العامة
لألمن العام للمتطوعين فيها ،من أجل رفد المديرية

بعناصر شابة وبدم جديد ،تجمع القوة البدنية إلى
العلم والشجاعة إلى الثقافة وروح المبادرة إلى
المواطنة الصالحة والشعور بالمسؤولية الوطنية،
وااللتزام العميق بالمبادئ التي قامت عليها مؤسستنا
منذ نشأتها ،أي خدمة ال��م��واط��ن ،وك��ل مواطن،
والحفاظ على الدولة وأمنها واستقرارها ،وردم الهوة
بينها وبين المجتمع من خالل بناء منظومة تكامل في
جميع المجاالت للوصول إلى الوطن القوي والمنيع
في وجه العدو االسرائيلي واالرهاب وكل من يتربص
بوحدة ترابه وشعبه وعيشه الواحد».
وأض���اف« :إن الخطة التي وضعتها المديرية
العامة لألمن العام تشمل تطوير العتاد وتدريب رجل
األمن وتحصينه بالمعرفة والمواد والثقافة األمنية
المتطورة التي تساعده في أداء مهماته ،خصوصا ً أنّ
بأمس الحاجة إلى هذه النوعية
المرحلة المستقبلية
ّ
من العسكريين».
وأك���د أنّ إغ��ن��اء عناصر األم���ن ال��ع��ام بالعلم
واالختصاص ال يعني أبدا ً إسقاط صفة الحزم لديهم،
بل على العكس زي��ادة قدراتهم ومهاراتهم األمنية
والعسكرية بالتوازن مع تدريبات متخصصة ذات
نوعية عالية ،وذلك بهدف ضخ الحياة في اوردة
المؤسسة التي تتطور يوما ً بعد يوم ،لتبلغ كمال ما
تطمح إليه ،وما كان طموحها يوما ً إال مصلحة لبنان
وتعزيز دور الدولة وحضورها الفاعل كحاضنة
ألبنائها ،وراعية آمالهم في وطن يوفر العدالة واألمن
والسالم للجميع من دون تمييز أو مفاضلة.
وقال« :في هذه المناسبة وباسم مدير عام األمن
العام أتوجه بالشكر من المديرية العامة لقوى األمن
الداخلي ومن قيادة معهد التدريب وكل من ساهم
في إنجاح ه��ذه ال��دورة كما ال���دورات السابقة من
ضباط ومد ّربين على الجهد الذي بذلوه خالل فترة
التدريب».
وختم« :وإلى المتخ ّرجين نقول لهم :إلى العمل أيها
المفتشون ،الحصاد كثير ،وعليكم أن تكدّسوا أغمار
السنابل الممتلئة على بيدر األمن العام لنستخرج

معا ً قمح االنتصار للبنان ـ الوطن ،ونرمي زؤان
الفساد والتواكل خارجاً .إن مديريتكم ومواطنيكم
يتوسم فيكم خيراً ،فهل ّموا نرفع
بانتظاركم ،إن لبنان
ّ
المداميك معاً».
ثم تحدّث ممثل اللواء بصبوص فقال« :يواجه
لبنان هذه األي��ام تحدّيات أمنية كبيرة فهو جزء
ال يتجزأ من منطقة تعاني ما تعانيه من مخاطر
واضطرابات ،االمر الذي يتطلب من االجهزة األمنية
أقصى درجات اليقظة والحذر .في هذا السياق ،ن ّفذت
هذه االجهزة خالل االي��ام الماضية عمليات أمنية
نوعية استهدفت الشبكات االرهابية فقدّمت الشهداء
وج ّنبت البالد اعتداءات وشيكة».
وق��ال« :انطالقا ً مما تقدم ،يشكل التعاون بين
مؤسساتنا األمنية ركيزة أساسية في فعاليتها،
وشرطا ً ضروريا ً لنجاحها ،وإذا كان هناك تاريخ
طويل من التعاون بين الجيش اللبناني ومختلف
االجهزة األمنية ،فإن التنسيق في العمل بين قوى
األمن الداخلي واألمن العام ،له أهمية خاصة».
وأض��اف« :من هذا المنطلق استقبل معهد قوى
األمن الداخلي خالل السنوات الماضية ع��ددا ً من
دورات التنشئة لضباط وعناصر من األمن العام
من مختلف الرتب .وها نحن اليوم نجتمع في حفل
اختصاص ْي
تخريج مئة وخمسين مفتشا ً ثانيا ً في
َ
المكننة واالتصاالت ،كما أننا نستعد الستقبال 500
مفتش ثان ومأمور متمرنين خالل شهرين ،التزاما ً
من المديرية العامة لقوى األمن الداخلي بأقصى
درجات الدعم والتعاون مع المديرية العامة لألمن
العام».
وختم« :أمضيتم ثالثة أشهر من التد ّرب والتعلّم
لتباشروا بنهايتها خدماتكم الفعلية في مؤسسة
عريقة وناجحة هي األمن العام ،فكونوا على قدر ما
هو مرتجى منكم ،ون ّفذوا المهام التي ستوكل إليكم
بكل جدّية وتفان ،فتزداد المؤسسة ازده��ارا ً وكذا
يزداد الوطن».
وفي الختام ،أقيم عرض عسكري قتالي.

ت�سليم الرداء الأبي�ض لـ 49طالب ًا في «»LAU
احتفلت كلّية «جيلبير وروز ـ
ماري شاغوري للطب» في «الجامعة
اللبنانية األميركية ـ »LAUبتسليم
ال���رداء األب��ي��ض لـ 49طالبا ً أت ّموا
بنجاح السنة الثانية من الدراسة في
الكلّية ،استعدادا ً لالنتقال إلى المركز
الطبي الجامعي إلكمال دراستهم.
أقيم االحتفال في المركز الطبي
التابع للجامعة (مستشفى رزق)،
وك���ان ض��ي��ف ال��ش��رف والمتحدث

الهو�س الريا�ضي لي�س م�شكلة...
�إ ّنه الحل
} د .رآفات أحمد

تخريج دورة تن�شئة ع�سكرية وم�سلكية وقانونية في الأمن العام
احتفلت ثانوية «السيدة للراهبات األنطونيات» في النبطية ،بتخريج تالمذة
الصفوف المنتهية ،الفوج التاسع والعشرون« ،األماني الواعدة» ،برعاية المغامر
مكسيم شعيا ،وذلك في ملعب الثانوية.
حضر االحتفال النائب عبد اللطيف الزين ،المحامي جهاد جابر ممثالً النائب
ياسين جابر ،نائب رئيس االتحاد العمالي العام حسن فقيه ،رئيس اتحاد بلديات
الشقيف الدكتور محمد جميل جابر ،رئيس دير مار أنطونيوس في النبطية األب
فرنسيس عساف ،مدير عام مستشفى النجدة الشعبية اللبنانية في النبطية
الدكتور علي الحاج علي ،ممثل بلدية النبطية الدكتور عباس وهبي ،رئيسة
الثانوية األخت لوسي عاقلة ،الرئيسة المؤسسة لجمعية متخ ّرجي الجامعة
األميركية في بيروت  -فرع الجنوب الدكتورة هالة بدر الدين ،مدير ثانوية الشهيد
بالل فحص في تول علي عساف ،رئيس لجنة األهل في الثانوية المهندس عبد
الله خازم ،وشخصيات وفاعليات ورؤساء بلديات ومختارون وحشد من ذوي
الطالب.
بعد دخول موكب المتخ ّرجين ،وإضاءة شعلة الثانوية ،وتسليم العلم اللبناني
وعلم المدرسة من طالب ثانويين إلى رئيسة الثانوية ،قدّم طالب مقطوعات فنية،
ورقصات فولكلورية وتراثية وأغان وطنية.
وكانت كلمة لألخت لوسي عاقلة شكرت فيها شعيا رعايته االحتفال ،وقالت:
«إن من حمل لواء لبنان عاليا ً ليزرعه في أعلى قمة من قمم جبال العالم ،يستحق
أن يكون قدوة لشبابنا المؤمن بهذا الوطن ،وحافزا ً لهم ،ليرفعوا اسمه في قمم
الحياة ،فيعيدوا إليه أمجاده السالفة ،يوم خاض أهله غمار البحار ،فنشروا الحرف
وعلّموا العالم أبجدية كانت وما زالت محطة مشرقة من تاريخنا المجيد».
وتوجهت إلى المتخ ّرجين والمتخ ّرجات بالقول« :هذا يومكم الذي انتظرناه
ّ
بفارغ الصبر ،إنه يوم الفرح والنعمة ،فاجعلوا منه منطلقا ً جديدا ً تجدّدون به
توجهكم الجديد مبنيا ً على ما عهدناه في نفوسكم من عزم
آمالنا وأحالمنا ،وليكن ّ
ال يعرف الملل وإرادة ال تعرف الكلل».
كما ُقدّمت رقصات فولكلورية لطالب من المدرسة ،وألقيت كلمات باسم
المتخرجين ،للطالب علي ناصر الدين ،علي صفا ،مهدي هاشم ،ووائل غندور ،ثم
ألقى رئيس مجلس االهل المهندس عبد الله خازم كلمة ،وتاله كلمة راعي االحتفال
المغامر مكسيم شعيا هنأ في مستهلها الطالب بهذا التفوق ،واالهالي والحضور
بحلول شهر رمضان وقال« :لقد أحسنتم ولكن ما زالت القمة التي تسعون إليها
بعيدة ،وكما وصلتم إلى هذه المرحلة ،هناك عواقب ومشاكل ستواجهكم ولكن
تستطيعون تحديها وتحطيمها وتحقيق أهدافكم».
بعد ذل��ك و ّزع شعيا وعاقلة وخ��ازم الشهادات التقديرية على الطالب
المتخ ّرجين.
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الرئيسي فيه أستاذ جراحة األعصاب
واألم��راض العصبية ومدير جراحة
ال��وع��ائ��ي��ة العصبية ف��ي جامعة
ش��ي��ك��اغ��و ال��دك��ت��ور ع��ص��ام ع���واد،
وحضره وزي��ر االقتصاد والتجارة
آالن حكيم ،رئيس الجامعة جوزف
جبرا ،عميد كلّية الطب يوسف قمير
وم��س��اع��دت��ه س���وال ب��ح��وس ،نائبا
الرئيس إليز سالم وروي مجدالني،
عميد كلّية الصيدلة باإلنابة عماد

بطيش ،عميد كلّية إدارة األعمال
باإلنابة سعيد الالذقي ،ومساعدة
ال��ق � ّي��م ل��ل��ش��ؤون األك��ادي��م��ي��ة منى
مجدالني.
ب��داي � ًة ،تحدث قمير وق��ال« :هذا
اللقاء يم ّثل ع��ب��ورا ً مهما ً في حياة
الطالب .إنه يعني أ ّنكم تلقيتم كمية
ك��ب��ي��رة م��ن ال��ع��ل��م وال��م��ه��ارات كي
تصيروا ج���زءا ً م��ن مجتمع القادة
القادرين على االهتمام بالمرضى .إن

ما تعلمتموه في السنتين الماضيتين
يمكن قياسه موضوعياً ،أ ّم��ا اآلن
فيجب أن تراكموا الخبرة من خالل
اكتسابها تدريجيا ً م��ن معلميكم.
وأن��ا فخور ج��دا ً اليوم كون محدثنا
الرئيسي هو البروفسور عصام عواد
أحد أهم ج ّراحي األدمغة ،وهو طبيب
متميز وأكاديمي وصديق قديم».
ث��م أع��ط��ى قمير لمحة ع��ن ع��واد
معدّدا ً صفاته المهنية والشخصية
وخبراته الواسعة في مجاله ،داعيا ً
الطالب إلى االستماع إليه مل ّياً.
وت��وج��ه ع���واد إل���ى ال��ط�لاب في
ّ
خطاب عنوانه «الفضيلة والشغف
في الممارسة الطبية» وق��ال« :إني
ف��خ��ور ألن أش��ارك��ك��م ال��ب��ع��ض من
األفكار والتأمالت عن معنى وأهمية
ال���رداء األب��ي��ض ،وم��ا نشهده اليوم
تح ّول الطالب إلى ممارسين شرعيين
وقادرين وحقيقيين لمهنة شريفة».
وأش���ار إل��ى الفضيلة والشغف
وكيف أن لإلثنين أهمية أساسية في
حكمة الطبيب وحياته ،متحدثا ً عن
أغاثون وغايلن ونيتشه ومفهومهم
كل على طريقته ،لهاتين الصفتين.
وختم مشيرا ًإلى التحلي بالشجاعة
وبالفضيلة المجموعتين بالشغف،
متمنيا ً للطالب دوام التوفيق.
وختاماًُ ،و ّزع الرداء األبيض على
الطالب من قبل قمير وبحوس لينتقل
بعدها الجميع إلى حفل استقبال.

ُيعاب على شبابنا هذه األيام هوسهم بفرق رياضية ال عالقة لهم
بها ال من قريب وال من بعيد ،وتعود هذه الفرق ربما إلى بلدان ال عالقة
لواقع بلدانهم بها ال سياسيا ً وال اقتصاديا ً وال اجتماعياً ،ومع ذلك
نجدهم مشدودين مشدوهين بأداء هذا الالعب وبمتابعة ذلك النجم،
ومتأثرين بمستوى أداء هذا الفريق ،ومستوى كفاءة ذاك المد ّرب،
إلى الدرجة التي يرتفع معها الضغط وتنتفخ معها األوداج ،و ُترهَق
األعصاب في حال الخسارة وعلى العكس ...يكون الفتح المبين في
حال النصر.
ّ
رياضي
بحدث
ق
ل
والتع
رياضي،
هوس
من
اليوم
نشاهده
إن ما
ّ
مبهر كالمونديال ،ليس عيبا ً بحق شبابنا ،وال دليل غياب الوعي ،بل
لهو دليل كاف على وجود الفراغ الذي يعيشه الشباب ومقدار التوق
إلى ملء هذا الفراغ.
يؤسس للملل في حياة المرء فيتأصل
فبه
األول،
العقل
إنّ الفراغ عد ّو
ّ
العجز الفكري والسلوكي ويضمحل األفق ،وهذا العجز يؤسس بدوره
للخواء الفكري الذي يسبّب السقوط في الالمنطقية وهنا مربط خيلنا.
معروف أن الشباب تد ّفق وحيوية ونشاط ،وهذه المرحلة يلزمها
مساقات تفريغ تسمح لهذه ال��ق��وة الدافقة بالخروج والتعبير عن
نفسها .فإذا ما وضعت ضمن اإلطار الصحيح خرجت بشكل سليم
وجنينا المأمول .وإذا ما أُهملت أو ُقمعت عبّرت عن نفسها بطريقة
خاطئة وكان المحظور.
إذاً ،هذه القوة ستخرج وستتدفق على كافة األحوال وستعبّر عن
نفسها ،والعبرة في الخواتيم بعد إيجاد ط��رق م��ح��ددة لتخرج من
خاللها.
إن حال الفراغ والملل والخواء التي أُجبر شبابنا على عيشها في
أي مرجعية مجتمعية تعنى
واق��ع ُمحبِط وم��ح��دود األف���ق ،وغ��ي��اب ّ
بهذه الطاقة ،سمحا لقوى فكرية دينية تسلطية تكفيرية بالسيطرة
متعصب،
عليها والعبور إلى بناها المعرفية والتأسيس لفكر منغلق
ّ
ولسلوكيات بعيدة عن اإلنسانية.
لقد كان الغرب وما زال أذكى منّا وأبعد نظراً ،حين جنّد كل قواه
للسيطرة على القوة الشبابية من خالل إشغالها بالرياضة والموسيقى
وباقي جماليات الحياة من إعطاء الفرص للمبدعين وتأمين متطلبات
عيش كريم للحياة اليومية ...إلخ .وليس أد ّل على ذلك من وجود وزارة
للشباب في معظم دول الغرب لقيادة د ّفة هذه الق ّوة الضاربة.
إن��ه ألفضل لنا مئة م�� ّرة أن ننشئ جيالً مهووسا ً رياضيا ً من أن
ننشئ جيالً مهووسا ً بقضايا التكفير والتحريم وجهاد النكاح! إنه
أفضل لنا مليون م ّرة أن تكون عقول شبابنا مأسورة بحركة هذه الكرة
الصغيرة على أن ُتأسر بفكرة :طبيعة الجزء السفلي لحوريات الجنة...
كيف سيكون بالضبط ؟!!
الشغف الرياضي هو الحل ...وهو ليس الوحيد ،لكنه كان وسيبقى
من أه��م المساقات التي تسمح لهذه الطاقات المتجدّدة ،والنزعات
إنساني مرغوب
العدوانية واالندفاعية بالتعبير عن نفسها ضمن إطار
ّ
ومقبول.
فهل نشهد حقيبة وزارية جديدة في الحكومة السورية المقبلة ِباسم
وزارة الشباب؟ وهل سنشهد رصد ميزانيات ضخمة لتنظيم فعاليات
ّ
وتؤطر طاقات الشباب باالتجاه
رياضية ترقى بالروح التنافسية
الصحيح؟

هادي مراد ّ
يوقع جديده
«كما يقع التفاح»
رعى الوزير السابق علي عبد الله حفل توقيع دي��وان شعري و«»CD
الطب هادي مراد بعنوان «كما يقع التفاح» ،في قاعة المؤتمرات في
لتلميذ
ّ
مستشفى رياق ،بحضور فاعليات تربوية واجتماعية وثقافية وفكرية.
وألقى عبد الله كلمة اعتبر فيها أنه «في عنوان الديوان (كما يقع التفاح)،
وجدت عمق الحقيقة ،وجدت كلمات صداها في الضمير وفي الروح ،لكأنها
تبعث في النفس طاقة لرسم أعذب صورة عن االحساس الذي ظ ّل يداعب
الوجدان حتى وجد ضالته بكتاب بهذه الكلمات اللطيفة والمعبّرة».
وأضاف« :إنها محاولة طيّبة من الزميل الشاعر الدكتور هادي مراد الذي
وحد بين الطب والشعر ،فغدا األول رفيق القلب ومكمالً له ،كون الطب والقلب
ّ
يقومان بوظيفة واحدة :الطب يبلسم الجراح ،والشعر بلسم للروح وطوبى
لمن يعالجه هادي مراد ،فيشفى من الشعر ومن الطب أيضاً».
ورأى المربّي علي مهدي أنّ الشاعر مراد والقصيدة صنوان ال يفترقان حيث
يعني له الشعر االحساس بالحياة.
تهب حيث يكون
ثم ألقى الشاعر سليمان جمعة كلمة رأى فيها أنّ الروح ّ
الفن شعرا ً ورسما ً وموسيقى ،ت ّواقة إلى نشر عبق الجمال واالحساس به.
وكان مسك الختام كلمة للشاعر مراد أوضح فيها «أنّ حبّي لكم كاف لير ّمم
أهرامات الجيزة في العراء ويعلّق بابل وحدائقها م ّرة أخرى على شريان
الوقت ،ولكن حبّكم ال يختفي أبدا ً وإن طال التأمل في برمودا».
وتابع« :أخطر األشياء تلك التي تلبسك وأنت عار بال قماش تكتسيه سوى
االوراق ،أخطر االشياء وأحالها أيضاً ،وأنتم لبستموني انقشاعا ً مؤبداً ،ال
ّ
أنفك
لشيء إال ألنكم فهمتم ضعفي وحاجتي ،وسقوطي الح ّر نحوكم ألنني ال
أقع كالتفاح المنجعي على قارعة المعنى ،وألنكم ال تنفكون تلملموني محبة
وحناناً».
وقدّم االحتفال ضياء عبد الله والشاعر محمد موسى الذي قرأ أيضا ً بعضا ً
من أشعاره.

طاولة م�ستديرة عن نوعية الهواء
عُ قدت في وزارة البيئة طاولة مستديرة حول نتائج بحث علمي لنمذجة
نوعية الهواء في لبنان ( ،)Air quality modelingوذل��ك في إطار
المساعدة التقنية المقدمة إلى وزارة البيئة من قبل الحكومة اإليطالية من
خالل وكالة التعاون االيطالي وكلية العلوم في جامعة القديس يوسف.
وشارك فيها عدد من االستشاريين البيئيين والباحثين الذين حضروا
لمناقشة النتائج ،والتباحث مع الخبراء في المسائل التقنية المتعلقة بإدارة
نوعية الهواء في لبنان ،تمهيدا ً للحصول على المزيد من المعلومات العلمية
الدقيقة وللتعاون مع األط��راف المعنية لوضع الحلول البيئية المناسبة
لخفض اإلنبعاثات الصادرة عن المصادر الثابتة والمتحركة.
وعرض اختصاصيون من الوكالة الوطنية اإليطالية للتكنولوجيا الجديدة
والطاقة والتنمية االقتصادية المستدامة ( ،)ENEAومن كلية العلوم
في جامعة القديس يوسف المنهجية المعتمدة في البحث ،واستخداماتها
لتقييم األثر التراكمي للمشاريع الجديدة على نوعية الهواء.
ودع��م�ا ً ألنشطة ال���وزارة في مجال إدارة نوعية ال��ه��واء ،نشر االتحاد
األوروبي إشعارا ً مسبقا ً بتزويد وزارة البيئة بمعدّات قياس لنوعية الهواء
من خالل مشروع دعم اإلصالحات ـ الحوكمة البيئية في لبنان «»STREG
المنفذ في وزارة البيئة ،ومن المتوقع نشر دفتر الشروط المفصل في 25
تموز .2014

