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حمليات
م�سرح ا�سطنبولي في �إ�سبانيا دعم ًا لغ ّزة

بم�شاركة � 50أ�ستاذاً وطالب ًا من مختلف الجامعات العربية

ندوة في «الأميركية» حول التربية الإعالمية والرقمية

5

أدونيس كيروز
بين اإلعالم التقليدي ،واإلعالم اإللكتروني ،والثالث الرقمي ،تحدّيات إما من أجل البقاء ،أو من
أجل التط ّور ،و ُر ّب تط ّور يكون وسيل ًة ناجع ًة من أجل البقاء.
عربياً ،وفي ظل األنواع الثالثة من اإلعالم ،ث ّمة تحديات من نوع آخر ،إنها التحديات المفترضة
لمواجهة اإلعالم الغربي من ناحية ،ورتابة اإلعالم العربي من ناحية أخرى .فالغرب في تط ّور
مضطرد ،ويصوغ شتّى السبل من أجل تشويه صورة العالم العربي والشعوب العربية .بينما
اإلعالم العربي منغمس في الصراعات والنكايات والمناكفات وغارق في االنقسامات.
للسنة الثانية على التوالي ،نظمت الجامعة األميركية في بيروت ندوة حول التربية اإلعالمية
والرقمية ،لتبث أنّ بيروت ما زالت تملك خصوصيتها المميزة في جذب الطالب واألساتذة
والباحثين من مختلف الدول العربية .فقد استطاعت بيروت ،على رغم ما تعانيه المنطقة العربية
من أزمات وصراعات سياسية وأمنية وعسكرية ،أن تكون محطة بارزة للحوار والتالقي
لمجموعة من األكاديميين من  23جامعة عربية في مجال اإلعالم ،من لبنان وسورية والعراق
واألردن وفلسطين ومصر واليمن و ُعمان واإلمارات العربية المتحدة .وأتاحت فرصة ثمينة
لمناقشة رسائل الكراهية واالنقسام والدمار المنتشرة في إعالمنا العربي ،وفتحت حلق ًة لنقاش
التص ّورات والمقترحات التي قد تساعد في معالجة المشكالت ورسم خريطة طريق جديدة مبنيّة
على األمل والوحدة.
في دورتها الثانية هذه السنة ،التي
اخ ُتتمت يوم السبت الفائت ،ض ّمت
أكاديمية التربية اإلعالمية والرقمية
في بيروت خمسين أس��ت��اذا ً وطالبا ً
من مختلف جامعات الدول العربية.
وتهدف أكاديمية التربية اإلعالمية
والرقمية في بيروت ()MDLAB
إلى تعزيز تعليم التربية اإلعالمية
وال��رق��م��ي��ة ف��ي ال��م��ن��ط��ق��ة العربية
وتطويره ،عن طريق توعية المواطن
العربي وتحصينه ض ّد المغالطات
واآلراء المنحازة والكاذبة التي قد ّ
تبث
في وسائل اإلعالم العربية والعالمية.
ر ّكزت األكاديمية هذه السنة على
دراس���ة مواضيع تتعلق بالتغطية
اإلعالمية النتهاكات حقوق اإلنسان،
أنماط ملكية وسائل اإلعالم العربية،
تصوير وسائل اإلع�لام للمجتمعات
المهمشة ،وس��ائ��ل اإلع�ل�ام وال��دي��ن،
خطاب الكراهية الطائفية وحرية
التعبير ،اإلع�لام والجنس وص��ورة
الجسم وغيرها من المواضيع المهمة.
وتضم ّنت األكاديمية دروسا ً تطبيقية
وورش ع��م��ل ي��وم��ي��ة ف���ي م��ج��االت
ال��ت��دوي��ن ،وال��ب��ودك��اس��ت ،وتحرير
الصوت والصورة ،وتحليل الشبكات
االج��ت��م��اع��ي��ة وم��ق��ارن��ت��ه��ا م��ن خ�لال
استخدام برامج مختلفة ،مثل «وورد
ب���رس»« ،إينستاغرام»« ،بكسلر»،
«ساوند كالود» ،و«تويتر».
ض ّمت األكاديمية خبراء دوليين
في مجال التربية اإلعالمية والرقمية.
أمثال الدكتور سات جالي ،أستاذ مادة
اإلعالم في جامعة «مساتشوستس»
والمؤسس والمدير التنفيذي لمؤسسة
ال��ت��رب��ي��ة اإلع�لام��ي��ة ف��ي ال��والي��ات
المتحدة األم��ي��رك��ي��ة ،وال���ذي ناقش
الدعاية والتغطية اإلعالمية للصراع
الفلسطيني ـ الصهيوني.
وأ ّكد الدكتور جالي أنّ لغة الخطابة
المستخدمة م��ن ق��ب��ل المتحدثين
الصهاينة لغة مدروسة جدا ً بطريقة
تضمن فعاليتها على العقل األميركي.
وق��ال« :التغطية اإلعالمية األميركية
للصراع ف��ي ال��ش��رق األوس���ط مبنية
على العالقات العامة بين الواليات
المتحدة األميركية وإسرائيل ،وإذا
كنت تستطيع السيطرة على ما يقال
في اإلع�لام ،أو بعبارة أخرى «اللغة
اإلعالمية» ،عندئ ٍذ يمكنك السيطرة
على ما يظنّ الناس».
مديرة المركز الدولي لإلعالم في
جامعة «ميريالند» وأستاذة الشؤون
اإلعالمية والعالمية في كلّية «فيليب
م��ي��ري��ل» ل��ل��ص��ح��اف��ة ف��ي ال��والي��ات
المتحدة األميركية الدكتورة سوزان
مولر ،أعطت محاضرة عن ق ّوة الصور

وعناوين األخبار في توثيق انتهاكات
حقوق اإلنسان .ور ّك��زت على تغطية
خبر سقوط الطائرة الماليزية فوق
أوك���ران���ي���ا ،واج��ت��ي��اح «إس��رائ��ي��ل»
لغ ّزة ،وناقشت الصور المستخدمة
والعناوين التي استخدمتها الجرائد
العربية والغربية في تغطية الحدث.
كما قدّم الدكتور بول ميهايليديس،
أستاذ مساعد في الدراسات اإلعالمية
ف��ي قسم التسويق واالت��ص��االت في
كلّية «إيمرسون» في الواليات المتحدة
األميركية ،محاضرة عبر «سكايب»
ح��ول التربية اإلعالمية والرقمية،
َ
والمواطنة العالمية.
النشاط المدني،
وقدّمت الدكتورة ك��اروال ريشتر،
وه��ي أس��ت��اذة مساعدة م��ن جامعة
«برلين الحرة» ،محاضرة حول صورة
اإلسالم والمسلمين في وسائل اإلعالم
األلمانية ،مشيرة إلى أنّ التلفزيون
األلماني الرسمي يرسل رسائل عن
العرب واإلس�ل�ام ،وغالبا ً ما ترتبط
ه��ذه الرسائل ب��اإلره��اب والتط ّرف.
وعموماً ،عندما يكون الحديث عن
مواضيع مرتبطة ب��اإلس�لام ،يكون
ال��ط��اب��ع المهيمن على الخبر على
عالقة باإلرهاب أو اضطهاد النساء
(االغتصاب /القتل بدافع الشرف)،
والتعصب الديني.
ّ
وحاضر أيضا ً في األكاديمية بعض
الباحثين العرب ،كمصطفي حايد،
مدير مؤسسة «دولتي» ،وهي مؤسسة
غير ربحية تعمل على التحقق من
االخبار المنتشرة في وسائل اإلعالم
المختلفة .وأش��ار حايد إل��ى أهمية
التحقق م��ن جميع االخ��ب��ار التي

ملكي وجالي

تنشرها وسائل اإلعالم قائالً« :يجب
أن نذ ّكر أنفسنا بأننا دائما ً بحاجة إلى
التح ّقق من المعلومات وعدم االستناد
إلى أي أيديولوجية نمتلكها» .مضيفا ً
أن��ه يجب أن يكون المتل ّقي مش ّككا ً
بالخبر أو بالمعلومات التي يقرأها
حتى لو كان هناك رغبة شخصية في
أن يكون هذا الخبر حقيقي.
كما شاركت الدكتورة إرادة زيدان،
أس���ت���اذة ،ورئ��ي��س��ة ت��ح��ري��ر مجلة
«بحوث» الصادرة عن كلّية اإلعالم
في جامعة بغداد ،وقدّمت محاضرة
ح���ول ص���ورة ال��م��رأة ال��ع��رب��ي��ة في
وسائل اإلعالم ،مشير ًة إلى أنّ اإلعالم
العربي غالبا ً ما يص ّور المرأة على
أن دوره��ا في المجتمع يقتصرعلى
شكلها وواجبها وتضحياتها ،وأن
تكون زوج��ة وأ ّم���ا ً ألط��ف��ال .وأك��دت
الدكتورة زيدان أنّ المجتمع العربي
بحاجة إلى توعية دائمة ،مشيرة إلى
الدور المركزي الذي تلعبه أكاديمية
التربية اإلعالمية والرقمية قائلة:
«ف���ي خ��ض � ّم االغ����راق المعلوماتي
والفائض االتصالي ،تكون الحاجة
إلى آليات للتحليل ومنظورات للتفكير
النقدي كبيرة ج ّداً .أعتقد أنّ بإمكان
األكاديمية أن تمضي في هذه الطريق
لنشر مثل هذه الثقافة ،ليس فقط في
الوسط اإلعالمي ،إنما بين الموظفين
الذين يستعملون التقنيات الرقمية
لالتصال والتواصل».
كما ساهم في األكاديمية الدكتور
حاتم هبري ،أستاذ مساعد في برنامج
ال��دراس��ات اإلع�لام��ي��ة ف��ي الجامعة
األميركية ف��ي ب��ي��روت ،وب��اح��ث في

تاريخ اإلعالم التكنولوجي وعالقته
بالمناطق ال��ح��ض��اري��ة ف��ي الشرق
األوس���ط ،وق���دّم نقاشا ً ح��ول ج��ذور
الطائفية ف��ي ب�لاد ال��ش��ام وعالقتها
ب��ال��ع��ن��ص��ري��ة ،وق����ال« :إنّ معظم
الحركات السياسية الطائفية كانت
السبّاقة في دراسة اإلعالم والتربية
اإلعالمية وأثرها على الجمهور».
دجاني ،األستاذ في
الدكتور نبيل ّ
قسم اإلع�لام في الجامعة األميركية
في بيروت ،قدّم محاضرة انتقد فيها
المبالغة المفرطة في نسب أسباب
قيام االنتفاضات أو الثورات العربية
إلى مواقع التواصل االجتماعي.
ك��م��ا ش���ارك���ت ال���دك���ت���ورة عبير
نجار ،أستاذة مساعدة في الجامعة
األميركية ف��ي ال��ش��ارق��ة ،ف��ي نقاش
ح��ول ال��ع��وام��ل التي تؤثر ف��ي بناء
ووجهت
األخبار والبرامج اإلخبارية،
ّ
رسالة إلى اإلعالميين واألكاديميين
المشاركين بأن عليهم كصحافيين أن
يطرحوا أسئلة موضوعية حتى لو
كان لديهم آراء مختلفة ،وذلك للحفاظ
على المهنية .وأضافت« :كصحافيين،
علينا ألاّ نتأثر ب��أيّ جانب ،وعلينا
أن نعمل ج��اه��دي��ن للحصول على
الحقيقة».
كما شارك ك ّتاب المونيتور وبعض
المساهمين فيه أمثال :مشرق عباس
(ال���ع���راق) وع��ل��ي ه��اش��م (ل��ب��ن��ان)،
إضافة إلى والء حسين ومهند صبري
(مصر) ،بحلقة نقاش أدارتها ماريتا
قسيس ،مديرة تحرير «المونيتور»
في مق ّره في بيروت عن كيفية تقديم
تقارير إخبارية من الميدان.

دجاني
ّ

وق���ال ال��دك��ت��ور ص��ال��ح مشارقة،
أستاذ اإلع�لام في جامعة بير زيت
ومنسق وحدة األبحاث
(فلسطين)،
ّ
والسياسات في مركز تطوير اإلعالم
في الجامعة معلقا ً على المحاضرات
والمواضيع التي جرى التط ّرق إليها:
«محاضرات مع ّمقة وجدل جديد عن
عالقات ق ّوة وأدوات قوة في اإلعالم
متروكة للمهيمنين ،يتصرفون بها
كيفما أرادوا ،بينما الجمهور يكون
آخ��ر من يأخذون برأيه ،كأنه تابع
وم��س��ت��س��ل��م .وع��ل��ى الصحافيين
دفعه إلى التح ّرك للمطالبة بإعالم
جديد ديمقراطي وح� ّر من السلطات
السياسية والتجارية والثقافية».
أ ّما أحمد اليازوري من فلسطين ،وهو
أحد الطالب المشاركين في االكاديمية،
متخصصا ً
ويعمل صحافيا ً وكاتبا ً حرا ً
ّ
في القضايا االجتماعية والثقافية في
فلسطين والعالم العربي .وق��د كان
قد حصل على شهادته من الجامعة
البريطانية في مصر ،فقال« :أنا سعيد
ج��دا ً بمستوى النقاش والمواضيع
التي تتط ّرقت إليها األكاديمية والتي
هي ق��ادرة على بناء جيل جديد من
اإلعالميين القادرين على مواجهة اآلثار
السلبية لإلعالم الرقمي والتقليدي».
استمرت األكاديمية لمدة أسبوعين
مؤسسات
من  10إلى  23آب ،برعاية ّ
المجتمع المفتوح ،وموقع «المونيتور»
اإللكتروني ،والهيئة األلمانية للتبادل
العلمي « ،»DAADوأداره���ا فريق
من األكاديميين في الجامعة األميركية
في بيروت ،يترأسه الدكتور جاد ملكي
وال��دك��ت��ورة م��ي ف��رح ،وت��دي��ره لبنى
معاليقي ،إضافة إلى أساتذة الجامعة
األميركية توني أوري والدكتور حاتم
الهبري.
إنّ الحماسة والرغبة في معرفة
المزيد عن وسائل اإلع�لام والتربية
الرقمية بين المشاركين هذه السنة
خلقت لدى المشاركين واألكاديمية
والمحاضرين ش��ع��ورا ً م��ن التفاؤل
ح��ول مستقبل التربية اإلعالمية
والرقمية ف��ي المنطقة العربية ،ال
س��ي��م��ا ف��ي ض���وء ال��وض��ع ال��م��زري
الذي تمر به المنطقة .ويشار إلى أنّ
أكاديمية التربية اإلعالمية والرقمية،
ه��ي م��ب��ادرة م��ن برنامج ال��دراس��ات
اإلعالمية في الجامعة األميركية في
ب��ي��روت .وأط�لِ��ق ه��ذا المشروع قبل
سنة في شهر آب ،بالترافق مع إطالق
برنامج بكالوريوس جديد في اإلعالم
واالتصال في الجامعة .ويقدّم برنامج
الدراسات اإلعالمية حاليا ً شهادات
بكالوريوس وماجيستر ودبلوم في
الدراسات اإلعالمية.

يواصل مسرح اسطنبولي عروضه ضمن جولته
األوروبية الداعمة للقضية الفلسطينية ،وكان عرضه
األول على خشبة «تياترو دل��ب��ارو» ف��ي العاصمة
االسبانية مدريد من خالل مسرحية «قوم يابا» ،وهي
مونودراما تتحدّث عن تاريخ الشعب الفلسطيني قبل
 1948وحتى يومنا الحاضر ،عن الكاتب الفلسطيني
سلمان الناطور من كتابه «ذاكرة».
بدأ المخرج والممثل المسرحي قاسم اسطنبولي
عرض المسرحية أثناء العدوان على غ ّزة في بيروت
وذلك في الشوارع والساحات العامة وأمام السفارات
وبيت االم��م المتحدة ،وفي المخيمات الفلسطينية،
كما عُ رضت المسرحية في الجزائر وتونس والمغرب
والكويت وسورية وإسبانيا وفرنسا وهولندا وتشيلي،
وستستكمل الجولة إلى إيطاليا وهولندا.

قاسم اسطنبولي ممثل ومخرج مسرحي لبناني
ل ّقب ب«فنان القضية» و«فنان الشارع» ألنه يعبّر
عن الواقع العربي في المناسبات والمسرحيات التي
يقدّمها عبر جوالته العربية واألوروبية ومشاركته
في مهرجانات عربية وعالمية ،والهتمامه بالقضية
الفلسطينية والقضايا اإلنسانية.
وتعتبر مسرحيات« :تجربة الجدار» و«زنقة زنقة»
و«البيت األسود» و«الجدار» من أشهر أعمال مسرح
اسطنبولي الذي اف ُتتح مطلع هذه السنة ،كما أعاد
اسطنبولي افتتاح «سينما الحمراء» في صور بعد 30
ّ
ونظم فيها مهرجان صور المسرحي
سنة من إقفالها،
ال��ذي شاركت فيه  12دول��ة عربية وأوروبية للم ّرة
األولى في تاريخ مدينة صور والجنوب.

لقاء ت�ضامني في �صور مع �أطفال غ ّزة
م����ن ض���م���ن ح������راك ع������د ٍد م��ن
المؤسسات األهلية الفلسطينية
في لبنان ،وبالتعاون مع «الوقفية
اإلنسانية لإلغاثة والتنمية»ّ ،
نظمت
المؤسسات لقا ًء تضامنيا ً مع أمهات
غ ّزة وأطفال غ ّزة األبطال ،وذلك في
مق ّر «الوقفية اإلنسانية» في مخيم
البص بحضور حشد من األ ّمهات
واألطفال من مخيّمات وتج ّمعات
الالجئين الفلسطينيين في منطقة
صور.
كلمة األطفال ألقاها الطفل قاسم
العابد الذي حيّا شجاعة أطفال غ ّزة

أمام ما يتع ّرضون له من مجازر.
كلمة األ ّم��ه��ات ألقتها األم خلود
عثمان التي أش��ادت بصمود األم
الفلسطينية في غ ّزة التي لم تضعف
أمام المصائب ،إ ّنما هي ثابتة مؤمنة
مقا ِومة.
كلمة «الوقفية اإلنسانية» ألقتها
سميرة فريج التي ع� ّب��رت ِباسم
زمالئها عن وقوفهم مع أهالي غ ّزة
وتضامنهم الكامل معهم.
ك��ل��م��ة ال��م��ؤس��س��ات األه��ل��ي��ة
ألقاها ابراهيم العلي ال��ذي حيّا
صمود أهالي غ � ّزة وتضحياتهم،

�أخبار متفرقة
المرحلة الثانية من حملة تنظيف شاطئ الميناء

انطلقت أمس فعاليات المرحلة الثانية من حملة تنظيف شاطئ الميناء
التي تقوم بها كشافة البيئة ولجنة رعاية البيئة في بلدية الميناء ،والتي
تشمل مرفأ صيادي األسماك في الميناء وط��ول شاطئ مدينة طرابلس
ـ الميناء وجزر البالن والرميلة والثانية والثالثة ،ووصلت إلى شاطئ
البياضة بهدف الوصول إلى بيئة خضراء وشاطئ نظيف ،وخلق وعي على
المسؤولية البيئية لدى مرتادي الشواطئ ومناطق التن ّزه.
ش��ارك في المبادرة  50متط ّوعا ً ت��و ّزع��وا إل��ى ف��رق عملت على جمع
المخلفات واألوس��اخ وقاموا بتوعية بعض الموجودين من األهالي حول
مخاطر النفايات على البيئة واألحياء البحرية.
ويلي ذلك حمالت متتالية من أجل الح ّد من التل ّوث وعدم وصوله إلى
مائي يقضي على الثروة السمكية والكائنات
البحر ألنه سيؤدّي إلى تل ّوث
ّ

شارع المشاة في صور

البحرية.
وأمل المشاركون في الحملة من جميع األهالي والز ّوار وأصحاب المراكب
والمقاهي المنتشرة على طول الكورنيش البحري لمدينة الميناء ،المحافظة
على نظافة المدينة وشاطئها.

 ...ومهندسون بيئيون يزورون جزيرة النخل

محليين وعالميين « »MCS Professional Fight Nightبالتعاون مع
االتحاد اللبناني للتاي بوكسينغ بإشراف حكام دوليين ،وبدأت المنافسات
بحماسة ،وجذبت أنظار الجميع إليها.
يستمر شارع المشاة في نشاطاته واستقبال األهالي والعائالت والسيّاح
كل سبت من الساعة السادسة عصرا ً حتى الثانية عشر بعد منتصف الليل.

هبة فرنسية لمركز شمران

ّ
نظمت نقابة مهندسي لبنان للبيئة ،رحلة سياحية إلى جزيرة النخل
قبالة شاطئ الميناء في طرابلس ،شارك فيها  270مهندسا ً بيئيا ً من مختلف
المناطق.
وقال رئيس النقابة المهندس عامر حداد إن هذه الرحلة تأتي في سياق
التع ّرف إلى أماكن سياحية منسية ومهملة من ناحية االهتمام بها ،فالميناء
بلد سياحي في الدرجة األول��ى ،ويجب توفير مشاريع سياحية كثيرة
وتنفيذها ،ألنها توفر فرص عمل لكثير من أبناء الشمال والميناء وتنعش
اقتصاد المدينة.
وأض��اف« :يجب أن تزال عن الواجهة البحرية كل التش ّوهات ،وتبنى
الفنادق وتقام المطاعم التي تستقبل السيّاح وتن ّمي االقتصاد ،أما الجزر
فهي من أهم جزر المتوسط وصالحة إلقامة أفضل األنشطة السياحية
والترفيهية والرياضية».
وطالب حداد وزار َت ْي البيئة والسياحة باالهتمام بهذه النعمة وتفعيلها
ما يؤدّي إلى ازدهار السياحة .فهذه ثروة لبنان التي يجب أن نعمل على
تنميتها وإنشاء مشاريع هامة تهم قطاع الصيد ،وقال« :الثروة السمكية
واالهتمام بها من أهم مشاريع منطقتنا التي يجب االهتمام بها».

بعدما جهّزت الكتيبة الفرنسية العاملة ضمن قوات «اليونيفيل» قاعة
الكمبيوتر في مركز «جمعية شمران» ،قدّمت مشروعا ً آخر للجمعية ،وهو
عبارة عن أجهزة تكييف وتبريد.
وف��ي السياق نفسه ،زار فريق العمل المدني العسكري في الكتيبة
الفرنسية مركز «جمعية شمران الخيرية» ،وكان في استقباله أعضاء الهيئة
اإلدارية .فيما قدّم فريق من المتط ّوعين في الجمعية باقة ورد لقائد فريق
التعاون المدني الرائد طوني غالفان.
ون ّوه رئيس «جمعية شمران الخيرية» كمال زين الدين بجهود الكتيبة
الفرنسية وأهمية عطاءاتها وما تقوم به من مشاريع في الجنوب لدعمه
وتحسينه .كما شكر زين الدين كل يد كان لها عالقة بمشاريع كهذه ،وشكر
قيادة الكتيبة آمالً بمثابرتها على هذه النهج.
وقال غالفان« :إنّ كل ما تقوم به الكتيبة واجب عليها إزاء هذا البلد ،ونحن
نشعر بالفخر والسعادة لما تقوم به كتيبتنا من مشاريع تفيد المجتمع
والمواطنين .ونشكر رئيس جمعية شمران الخيرية لحسن االستقبال ،ونعد
بدوام العطاء مع المحبة والتقدير لهذه الجمعية المحترمة».

شارع المشاة في صور يستمر بنشاطات الفرح

أمسية غنائية ألوركسترا قوى األمن في الدفون

يحت ّل شارع المشاة في صور اليوم ،عناوين برامج السكان في مختلف
المناطق وح ّتى المغتربين منهم ،إذ ينتظرون بفارغ الصبر قدوم يوم السبت
ليكونوا السبّاقين في النزول كبارا ً وصغارا ً ليشاركوا بمحطاته المتن ّوعة
التي ال تخلو من الفرح والضحك والتسلية.
غلبت على أجواء السبت الفائت نشاطات ترفيهية متن ّوعة وألعاب مميزة
من تنظيم مؤسسة «كادو غملوش» التي و ّزعت هدايا كثيرة لألطفال ،كما كان
تحدّي الثلج الحدث البارز الذي ّ
نظمه «موقع صوت الفرح» ضمن التحدّيات
التي شارك فيها فتيان وفتيات لينتظر الفائز منهم استالم هداياه القيّمة.
كذلك تخلل النشاط مسابقة أجمل رسومات ،فبدأ الجميع باختيار ألوانهم
المفضلة ليتفننوا بأروع اإلبداعات بأقالمهم .وحضر الممثل طارق تميم الذي
استغل وجوده في حفل زياد الرحباني في صور ،ليشاهد شارع المشاة بكل
تفاصيله.
وشهد الشارع الحدث األول من نوعه في لبنان ال��ذي يجمع أبطاال ً

أحيت األوركسترا الكالسيكية التابعة لموسيقى قوى األمن ،أمسية غنائية
في بلدة الدفون ـ قضاء عاليه ،بدعوة من رئيس المجلس البلدي وأعضائه،
وبحضور حشد من أهالي البلدة.
بدأ االحتفال بكلمة ترحيب من رئيس البلدية نعمة الله أبي عاد ،الذي حيّا
جهود األوركسترا ،شاكرا ً لكل من اللواء ابراهيم بصبوص «داعم األوركسترا
األكبر» ،والمقدم زياد مراد الذي التزم رسال ًة رفع مستواها إلى العالمية.
وبدأت األوركسترا بباقة من األغاني اللبنانية التراثية ،فقدّمت «ميدلي»
لألخوين رحباني وآخر لزكي ناصيف ،ومع أصوات ماريا عازار وشادي
عيدموني.
وأنهى المقدم مراد الحفلة بترنيمة «أعطنا ربي» ونشيد «تسلم يا عسكر
لبنان».
يُذكر أنّ األوركسترا ستحيي أمسية غنائية في بلدة قرطبا ،مساء األحد
المقبل في  31آب الحالي.

خالل تنظيف شاطئ الميناء ـ طرابلس

رحلة المهندسين البيئيين إلى جزيرة النخل

ووج���ه التحيّة إل��ى األ ّم والطفل
ّ
الفلسطين َي ْين اللذين يتع ّرضون
لمجازر إبادة ،وختم بالتأكيد على
دعم المقاومة في الدفاع عن حقوق
شعبنا ف��ي كسر الحصار ووق��ف
العدوان الصهيوني.
وتخلل اللقاء أيضا ً إلقاء قصيدة
حماسية نصر ًة للمقاومة في غ ّزة،
ألقاها الشاعر عمر زعيتر.
واختتم اللقاء بصورة جماعية
ل��ل��ح��ض��ور م���ع م��م � ّث��ل��ي ع���دد من
المؤسسات ،رافعين صوَر التضامن
ّ
مع غ ّزة.

