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حمليات

«مركز التع ّرف على الحياة الب ّرية» يحْ يي «ليلة الوطواط العالمية» في عاليه
تنحني لولوة حاسبيني ( 7س��ن��وات) ،ق��رب سلحفاة ،وه��ي تشرح ألطفال آخرين ما تفعله
السلحفاة ،ث ّم تلحق بآخرين لتدلّهم على حيواناتٍ ب ّرية أخرى ،كالغرير والغزال ،ابن آوى والثعلب،
الدب والصقر ،الوعل والنسر األفريقي العمالق ،وغيرها من الحيوانات التي يؤويها مركز التع ّرف
على الحياة الب ّرية الكائن في منطقة رأس الجبل في عاليه.
لولوة من بيروت ،وهي مواظب ٌة على زيارة المركز في عاليه كل سنة في مثل هذه األي��ام ،أ ّما
المناسبة ،فإحياء «ليلة الوطواط العالمية».
في هذه الحياة ،حيوانات كثيرة مفيدة لإلنسان وللبيئة ،لكن اإلنسان يؤذيها ويقتلها من دون
مب ّررات .والوطواط من الحيوانات التي يجهل اإلنسان منافعها ،ويظ ّن أنها مؤذية .وإلنها تنشط
ليالً ،نسج حولها الخرافات المخيفة .كما أ ّنه يعمد إلى قتلها عبر الصيد العشوائي وتخريب بيوتها
وحرقها.
في لبنان ،ث ّمة مركز للعناية بالحيوانات الب ّرية ،يديره الدكتور منير أبي سعيد .ويحتوي المركز
على خمسة وثالثين فصيلة مختلفة من الثدييات الب ّرية والطيور والزواحف ،المصابة واليتيمة.
تحسنها .كما أنّ هناك مكانا ً خاصا ً
محاطة برعاية خاصة ،وببيئة ب ّرية ومناظر طبيعية تساعد في ّ
لحيوانات ال َمزارع.
ك��� ّل س��ن��ة ،ف���ي ال��س��ب��ت األخ���ي���ر م���ن ش��ه��ر آب ،ي��ن�� ّظ��م ال��م��رك��ز «ل��ي��ل��ة ال���وط���واط العالمية»،
يحيي ه��ذه الليلة .وف��ي ه��ذه الليلة ،ي��رى الصغار
ويعتبر لبنان البلد ال��ع��رب��ي ال��وح��ي��د ال���ذي ْ
والكبار الوطواط عن كثب ،ويعرفون أكثر عنه من خالل الشروحات والمحاضرات التي يقدّمها
المركز.
قصة
أ ّم��ا ه��ذه السنة ،فكانت «ليلة ال��وط��واط» مميّزة ،إذ ترافقت نشاطات المركز مع توزيع ّ
«صديقنا ال��وط��واط» ال��ت��ي أص��درت��ه��ا «دار أص��ال��ة» ف��ي اآلون���ة األخ��ي��رة ،وه��ي م��ن تأليف أحمد
القصة عن فوائد ال��وط��واط وأهميته بالنسبة إل��ى اإلنسان
��ي وال��رس��وم للينا ع��بّ��ود .تتحدّث
ّ
ط ّ
والبيئة ،وذلك بأسلوب شيّق وسل ِس.
برعاية سفير اليابان في لبنان سييتشي
أوتسوكا ،أحيى مركز التع ّرف على الحياة
الب ّرية ،وبدعوة من بلدية مدينة عاليه« ،ليلة
ال��وط��واط العالمية» والتي تأتي في سياق
أنشطة تقام بالتزامن مع بعض ال��دول في
العالم ،بهدف توعية المواطنين حول أهمية
الوطواط ودوره في التوازن البيئي.
ش��ارك في إحياء ه��ذه الليلة رئيس بلدية
عاليه وج��دي م��راد ،الخبير البيئي الدكتور
فيصل أبو ع ّز الدين ،وممثلون عن الجمعيات
األهلية وعناصر من الكشافة ،وطالب مدارس
ومواطنون من مختلف المناطق اللبنانية.
وعرضت المهندسة ديانا أبي سعيد ألهمية
الوطواط في التوازن البيئي ،ال سيما لجهة
القضاء على الحشرات الضارة ،ودور بعض
أنواعه في تلقيح الثمار ،وقالت« :هذه المناسبة
المميزة تقام في نهاية األسبوع من شهر آب من
كل سنة ،والغرض من هذا الحدث بامتياز،
المحافظة على الحياة الب ّرية».
وشكر أوتسوكا الدكتور منير أب��ي سعيد
وزوج���ت���ه دي��ان��ا ل��ل��دع��وة إل���ى ه���ذا ال��ح��دث
االستثنائي .وقال« :يسعدنا أن نشارك في ليلة
الوطواط الدولية ،وقد أعجبت بهذا المركز منذ
زيارتي اليه منذ سنتين الذي يهتم بالحفاظ
على الحيوانات الب ّرية».
غني بالمظاهر
ولفت إل��ى أنّ لبنان بلد
ّ
الطبيعية ،إلاّ أن الحياة الب ّرية مهدّدة بسبب
التدمير البشري للبيئة الطبيعية ،الصيد غير
الشرعي ،وجهل قيمة الحياة الب ّرية .وتم ّنى
من الجميع أن يتع ّرفوا إلى الحياة الجميلة
للحيوانات والتي ال تقدر بثمن ،وكذلك التق ّرب

نتوقع هذا الحضور في ليلة الوطواط ،ألنه في
النشاطات البيئية والثقافية يكون في الغالب
عدد الحضور قليالً ،ولذلك نشكر حضوركم
جميعا ً ونشكر سفير اليابان على حبّه البيئة
وهو ينصحنا كلبنانيين كي ال ندمر بيئتنا».
وأش��ار إل��ى أنّ المركز والمدرسة المجاورة
قائمان في أرض للبلدية .الفتا ً إلى أنّ هذا هو
العمل البلدي ،ال الصرف الصحي والطرقات
فحسب ،فاألمور البيئية والثقافية التربوية
والصحية هي من مهام البلديات.
وق��ال« :ه��ذا النشاط يقام في دول��ة عربية
واحدة هي لبنان ،وفي مدينة عاليه وفي هذا

المركز ب��ال��ذات ،وم��ا أعطى ه��ذه الليلة غنى
وتميّزاً ،وجود سعادة سفير اليابان في عاليه
ورعايته هذا النشاط» .ث ّم عرض مراد لمشروع
حديقة السفارات في عاليه كمشروع نموذجي
وح��ض��اري ،وأثنى على جهود الدكتور أبي
سعيد وزوجته المهندسة ديانا أل ّنهما ك ّرسا
حياتهما من أجل البيئة.
وع��رض الدكتور أب��ي سعيد لهذا اليوم،
وقال« :حيواناتنا في لبنان مهمة ج ّداً ،وليس
ب��ال��ض��رورة أن��ه كلما أمسكنا بحيوان نقوم
بتسفيره إلى الخارج لحمايته ،إلنه إذا بقينا
على هذه الحال ،فلن يبقى هناك في لبنان ال
حيوانات وال غير حيوانات».
وأض���اف« :نسمع دائما عبارة (وطاويط
الليل) ،والمقصود منها الناس الذين يرتكبون
أفعاال ً ض��ار ًة في العتمة ،أما نحن فنقول إنّ
الوطاويط التي نعرفها مه ّمة جدا ً وال تؤذي،
وهي نافعة».
ث � ّم ق��دّم أب��ي سعيد ِب��اس��م المركز دروع��ا ً
تقديرية لسفير ال��ي��اب��ان وم���راد ولشيرين
قصة عن
كريدية مديرة «دار أصالة» إلصدارها ّ
الوطواط.
وكانت سلسلة من المحاضرات في قاعة
«الخيمة العلمية» في المركز ،وأقيمت نشاطات
الباحث الصغير ،ومنها اإلمساك بدمى على
شكل وطاويط بوساطة ِّ
الشباك ،ولعبة « ُكن
وطواطاُ» ،و«دَع الوطواط يطير» ،وتذكارات
من وحي المناسبة تحمل رسالة للحفاظ على
الوطواط (قبعات ،قمصان ،كرات مطاطية)،
فضالً عن إتاحة الفرصة للمشاركين لسماع
صوت الوطواط عبر تقنيات سمعية متط ّورة.

جولة للإعالميين ّ
لالطالع على مخالفات رمي النفايات والردميات في جدرا
ّ
نظمت بلدية ج��درا جولة لإلعالميين على طرقات البلدة
الفرعية ،إلطالعهم على التعدّيات والمخالفات البيئية التي
يرتكبها سائقو الشاحنات ،الذين يعمدون إلى رمي النفايات
والردميات على جوانب طرقات البلدة.
شارك في الجولة إلى جانب رئيس بلدية جدرا األب جوزف
الق ّزي وعدد من االعضاء ،رئيس بلدية الجية الدكتور جورج نادر
الق ّزي ،ورئيس بلدية سبلين محمد خالد قوبر ،والمهندس نشأت
حميةمم ّثالً بلدية برجا.
وقال األب الق ّزي« :جئنا اليوم ،لنرفع الصوت عاليا ً ونطلقه
صرخة في وج��ه سائقي الشاحنات الذين يُقدِمون على نقل
النفايات والردميات من بيروت وضواحيها وغيرها من المناطق
القريبة من ساحل إقليم الخروب ،ورميها خلسة على جوانب
طرقات بلداتنا ،إذ يرتكبون مجازر بيئية بحق البيئة ومنطقتنا
والشوف الساحلي الذي يعتبر من أهم المناطق السياحية لما
يض ّم من منتجعات سياحية».
وأض��اف« :إننا نعاني من هذه المشكلة منذ سنوات ،وكنا
كبلدية قد رفعنا هذه النفايات والردميات منذ سنتين ،وزرعنا
األشجار على جوانب طرقات البلدة لتجميلها ومنع الشاحنات
من رمي تلك النفايات ،وكلّفتنا العملية وقتئ ٍذ أكثر من خمس
وعشرين مليون ليرة .لكن لألسف ع��اد أصحاب الشاحنات
والسائقون وارتكبوا مجزرة بيئية عبر التخلّص من حموالت
شاحناتهم ورمي النفايات والردميات بين األشجار المزروعة على
جوانب طرقات البلدة ،ح ّتى أنّ البعض منها وصل إلى منتصف
مكب
الطريق ،وأُقفل عدد من الطرقات الفرعية ،وتح ّولت جدرا إلى ّ
لتلك الفضالت والنفايات».
وتابعِ « :باسم اتحاد بلديات إقليم الخروب الشمالي ،نرفع
الصوت عاليا ً في وجه المخالفين المجرمين بحق البيئة والناس
والطبيعة ،ونطالب القضاء بعدم التهاون في هذه القضايا.
وندعو القوى األمنية والمخافر إلى مساعدة البلديات ومؤازرتها
في مكافحة هذه التعدّيات ،فشرطة البلديات ال قدرة لها على
مكافحة هذه التعدّيات لعدم تو ّفر العديد الالزم .كما أنّ البلدية
ّ
بحق ست شاحنات بعد أخذ
تقدّمت بشكوى لدى النيابة العامة
أرقام لوحاتها ،وتجري التحقيقات في هذا األمر».
ودعا جميع القوى األمنية من استقصاء وقوى أمن وجيش

تجدر اإلش���ارة إل��ى أنّ تقديم طلبات الترشيح
من األعضاء المسدّدين بدالت االشتراك السنوي
لعضويتهم ،يكون في مقر االتحاد في بيروت ،منطقة
وطى المصيطبة ،بناية الزهيري ،الطابق الخامس،
تجاه المق ّر الرئيسي لمبنى الضمان االجتماعي
لدى أمانة السر ،وذلك ضمن أوقات الدوام الرسمي
ابتدا ًء من يوم الخميس  2014/9/25إلى نهاية
دوام يوم اإلثنين .2014/10/4
وذ ّك��رت الهيئة اإلداري��ة الجميع بمنطوق المادة
ال��س��اب��ع��ة م��ن ال��ف��ص��ل ال��ث��ان��ي م��ن ال��ن��ظ��ام الداخلي
تنص على ما يلي« :ال يحقّ للعضو
لالتحاد ،والتي ّ
االش��ت��راك ف��ي انتخاب الهيئة اإلداري���ة أو ترشيح
نفسه لعضويتها ،إلاّ إذا كان مسدّدا ً بدل اشتراكه
السنوي قبل موعد االنتخاب بشهر على األقل».

تظاهرة فنية لـ«منتدى �ألوان»
تح ّية لمقاومة ال�شعب الفل�سطيني

قصة «صديقنا الوطواط» الصادرة عن دار أصالة
منها ولمسها بر ّقة .واعتبر أنّ كل النشاطات
التي نراها اآلن هي ثمرة جهد الدكتور منير
وديانا اللذين ك ّرسا نفسيهما من أجل حماية
الحيوانات.
وق��الِ « :باسم سفارة اليابان ،ننتهز هذه
الفرصة بتقديم عرض بسيط لجزء من الثقافة
اليابانية ،يسمى أوريغامي ،وبالعربية الفن
طي الورق يدوياً ،وكذلك دورياكي
الياباني عبر ّ
وهي حلوى تقليدية يابانية المعروفة بالبان
كيك» .ورأى أنّ ه��ذه المشاركة المتواضعة
تعبّر عن دعم سفارة اليابان لهذا الحدث.
أ ّما مراد فقال في كلمته المقتضبة« :لم نكن

اتحاد الك ّتاب ّ
يحدد موعد انتخاب هيئته الجديدة
عقدت الهيئة اإلداري��ة التحاد الكتّاب اللبنانيين
جلس ًة في مقر االتحاد ،تباحثت فيها في موضوع
الترتيبات اآليلة إلى انتخاب الهيئة اإلدارية الجديدة.
وعقب الجلسة ق�� ّرر االت��ح��اد دع��وة األم��ان��ة العامة
لالتحاد إل��ى انتخاب الهيئة اإلداري���ة الجديدة يوم
الخميس  2014/10/16ف��ي قصر األونيسكو
في ب��ي��روت ،من الساعة الثالثة بعد الظهر وحتى
السادسة مسا ًء ،وإذا لم يتو ّفر النصاب القانوني
للحضور ف��ي الجلسة االن��ت��خ��اب��ي��ة األول����ىُ ،تع َقد
الجلسة االنتخابية الثانية ف��ي قصر األونيسكو
حكما ً في اليوم عينه من األسبوع التالي ،أي يوم
الخميس  2014/10/23م��ن الثالثة بعد الظهر
وحتى السادسة مسا ًء ،ويكون االجتماع قانونيا ً
بمن حضر.

طي
أحمد ّ

5

ّ
نظم «منتدى ألوان» تظاهرة فنية
عند مدخل مطار بيروت الدولي،
بالتعاون مع بلدية برج البراجنة،
وبرعاية سفير دولة فلسطين أشرف
جسدت «جدارية االنتصار»
دبورّ ،
وحيّت مقاومة الشعب الفلسطيني
وص��م��وده ،وذل��ك بحضور رئيس
بلدية ب��رج البراجنة زهير جلول
وفنانين تشكيليين.
وألقى دبور كلمة حيّا فيها صمود
الشعب الفلسطيني وقال« :هنا على

بوابة مطار بيروت أوقفت القوات
الفلسطينية ـ اللبنانية المشتركة
جحافل القوات الصهيونية التي
كانت تغزو لبنان ،وأثناء االجتياح
سطرت لمدة  88يوما ً
عام ّ ،1982
أروع مالحم البطولة».
وتابع« :ننبّه إلى الخطر الذي
يتع ّرض له المسجد األقصى ،وإلى
المحاوالت الصهيونية لتقسيمه،
وعلينا أن ن���درك م��ا تعنيه هذه
ال��خ��ط��وة» ،م��ؤ ّك��دا ً أنّ ال��ق��دس لنا

وع��ل��ى السير م��ع�ا ً وس��وي �ا ً حتى
النصر.
وقال جلول« :إذا سألت عن برج
البراجنة ستقول لك أن��ا حاضنة
ال��م��ق��اوم��ة وح��اض��ن��ة ال��ش��رف��اء
عندما احتلت عصابات الصهاينة
فلسطين ،واضطر أهلها للنزوح
إلى لبنان .تحيّة إلى ك ّل المقاومين
في بقاع األرض ،خصوصا ً أهلنا
ف��ي فلسطين وف��ي غ�� ّزة المقاومة
والصامدة».

احتفال لـ«الجهاد الإ�سالمي» في برج البراجنة
أقامت حركة الجهاد اإلسالمي ،احتفاال ً بمناسبة انتصار
غ ّزة ،وذلك في قاعة «الفرقان» في مخيم برج البراجنة،
تحدث خالله القيادي في الحركة الشيخ علي أبو شاهين
ال��ذي اعتبر أنّ غ � ّزة تم ّكنت بعد  50يوما ً من العدوان
الصهيوني عليها ،أن تكسر هيبة الجيش األسطوري ،على
رغم حجم التضحيات الكبيرة التي قدّمها أهلنا هناك.
ودعا أبو شاهين إلى تعميم نموذج غ ّزة في الصمود
والمقاومة ،مشيدا ً بالوحدة الفسطينية شعبا ً ومقاومة
وق��وى سياسية ،والتي كانت أهم أسباب النصر وأهم
منجزاته .داعيا ً إلى االستعداد والتحضير لمرحلة ما

بعد االنتصار ومواجهة تحدّياتها ،وأهمها إعادة اإلعمار
وحماية االنتصار.
وطالب أبو شاهين «بتأسيس عقد اجتماعي وطني
فلسطيني جديد نتم ّكن خالله من إعادة صوغ المشروع
الوطني الفلسطيني وبناء استراتيجية فلسطينية مشتركة
ترتكز على إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية وتعزيز
خيار المقاومة بكافة أشكالها في غ ّزة والضفة ،وتعيد
االعتبار لفلسطينيي الشتات بما يساهم في الحفاظ على
الثوابت الفلسطينية ومواجهة االستيطان والتهويد،
وتحرير األسرى وحماية حق العودة».

�أم�سية �شعرية في الخيام في ذكرى عدوان تموز

ومعلومات إلى المساعدة في إلقاء القبض على مرتكبي المجازر
البيئية لردعهم ومعاقبتهم وفق القانون ،وتحميلهم نفقات رفع
النفايات والردميات وجميع النفقات التي تتكبدها البلديات في
هذا المجال.
وأشار رئيس بلدية الجية إلى أنّ البلدية كانت قد تقدّمت منذ
سنتين بشكوى ض ّد أحد أصحاب الشاحنات بعد ضبطه بالجرم
المشهود ،من دون الوصول إلى نتيجة .معتبرا ً أنّ هناك تهاونا ً
كبيرا ً من القضاء في هذا الموضوع.
أما قوبر فقال« :إنّ هذه النفايات التي تنقل من بيروت أو
من أماكن بعيدة قليالً عن ساحل الشوف ،إنما هي ُتنقل عبر
االوتوستراد ،وهنا السؤال يطرح نفسه :هذه المسافة التي

تجتازها الشاحنات والتي ال تتعدّى األربعين كيلومتراً ،أليس
هناك من يراها؟ ال قوى أمن داخلي وال أيّ جهة مسؤولة؟».
وشكر حمية األب ال��ق� ّزي على ب��ادرت��ه في محاربة الفساد
ورمي النفايات بهذا الكشل العشوائي على الطرقات العامة وفي
أقنية المياه الشتوية .مشيرا ً إلى أنّ التعاون القائم بين شرطة
البلدية ومخفر برجا أدّى إلى توقيف شخص كان يرمي النفايات
والردميات في السواقي الشتوية بين جدرا وبرجا ،والبلدية اليوم
بصدد رفع دعوى للنيابة العامة بالتعاون مع البلديات.
ودعا حمية السياسيين واتحاد البلديات إلى تقديم ك ّل أنواع
التعاون ،والحفاظ على صورة ساحل اإلقليم ومظهره ،كمنطقة
سياحية جاذبة ،ال تحويلها إلى مكبٍّ للنفايات والردميات.

أق��ام «منتدى جبل عامل للثقافة
واألدب» وبلدية الخيام الجنوبية،
ف���ي ذك����رى ح���رب ت���م���وز ،أمسية
شعرية عربية ف��ي ق��اع��ة «مج ّمع
الطويل الخيري» في بلدة الخيام،
بمشاركة الشعراء :محمد باقر جابر
والشيخ سامي أبو المنى من لبنان،
رشيد الياقوتي من المغرب ،إيهاب
البشبيشي من مصر ،مضر األلوسي
من العراق ،وبحضور مسؤول منطقة
الجنوب األول��ى في حزب الله أحمد
صفي الدين ،رئيس بلدية الخيام
ّ
المهندس عباس عواضة ،إلى جانب
ع��دد م��ن علماء ال��دي��ن وفاعليات
وشخصيات بلدية وثقافية وأدبية
واجتماعية ،وحشد من المهتمين
واألهالي.

ق���دّم األم��س��ي��ة ط�لال سهيل ،ث ّم
تناوب الشعراء على إلقاء القصائد
الشعرية ،وكانت البداية مع رئيس
المنتدى الشاعر الشيخ فضل مخدر،
إذ أوض��ح��ت ق��ص��ائ��ده أن الشعر
المقا ِوم في الجنوب يستمد مداده من
أزيز الرصاص ولحن الحجارة التي
َ
العدوان أه� ُل المقاومة،
يواجه بها
ويمتلكون من الع ّزة والعنفوان في
أنفسهم ما يجعلهم يختارون العيش
بكرامة على كل شيء في الحياة.
ث ّم ألقى الشاعر محمد باقر جابر
ع��ددا ً من القصائد التي تحدثت عن
أنّ عاشوراء اإلمام الحسين الممتدة
عبر الزمن إلى جانب م��داد العلماء
هي التي تركت في نفوس الجنوبيين
وأه���ل ج��ب��ل ع��ام��ل روح المقاومة

والتمسك باألرض والوطن.
وأل��ق��ى ال��ش��اع��ر م��ض��ر األل��وس��ي
قصائد تمحور مضمونها حول حياة
ال��م��ج��اه��دي��ن ال��م��م��ل��وءة بحكايات
السم ّو والرفعة والشموخ فوق كل
الت ّرهات والخبائث التي تصيب باقي
المجتمعات ،ليرفعوا مجتمعهم وكل
األمة إلى أرقى األماكن.
وختام القصائد كانت مع الشيخ
سامي أب��و المنى ،إذ أك��د أنّ أبناء
المقاومة ومجاهديها دح���روا عن
وج����دان األم���ة ُذ َّل ال��ع��رب ال��ذي��ن
باعوا فلسطين وتعاملوا مع العدو
الصهيوني عبر معاهدات السالم،
لتأتي بعدئ ٍذ فئات اإلرهاب والتكفير
التي ب ّثت الفتنة وحملت الخراب
لهذه األمة.

�أخبار متفرقة
مهرجان خريبة ال�شوف الثالث ع�شر

ّ
نظم النادي الرياضي والثقافي في خريبة الشوف بالتعاون مع بلدية الخريبة ومحمية أرز الشوف،
مهرجان الخريبة الثالث عشر ،الذي شمل «ماراثون» رياضيا ً بالتعاون مع نادي « ،»ELITEوشارك
فيه حوالى  200عدّاء أتوا من كافة المناطق اللبنانية ،وانطلق من بلدة الباروك إلى ساحة الخريبة مرورا ً
بمعاصر الشوف ،واستمر حتى الساعة الحادية عشر حيث ُو ّزعت الجوائز بحضور رئيس بلدية الخريبة
وممثل بنك «بيروت والبالد العربية» وأعضاء النادي.
وفي الوقت نفسه ،كان محبّو المشي واكتشاف الطبيعة على موعد مع دروب القرية القديمة ،وذلك
ضمن «مشوة» من تنظيم محمية أرز الشوف شارك فيها ما يزيد عن  250مشاركا ً من كافة الفئات
العمرية ،وأت��وا من القرى المجاورة للخريبة .ومن خالل هذه «المشوة» ،تع ّرفوا إلى دروب القرية
القديمة وكنوزها المخبأة وبيت الضيافة فيها والعيون التاريخية وأحراجها الكثيفة من الصنوبر
والسنديان.

ً
ن�شاطا ّ
لك�شافة البيئة
«نداء المغامرة»...

نظمت جمعية ّ
ّ
«كشافة البيئة في لبنان» رحلة خلوية سيرا ً على األقدام مع مبيت ليلة في جرود القموعة
ـ عكار شمال لبنان ،تحت عنوان «نداء المغامرة» ،بهدف تدريب المشتركين على التأقلم مع الظروف
المناخية الصعبة.
وكان االنطالق من بلدة بزبينا في ساعات الصباح األولى من أمس ،واجتيزت مسافة يبلغ طولها أكثر من
تسعة كيلومترات سيرا ً على األقدام في أعالي جرود عكار حتى الوصول إلى نقطة الهدف في جرد القموعة.

وتض ّمن النشاط التدريب على الطهو وقراءة الخرائط وتحديد االتجاه بوساطة النجوم ،واستخدام
الشيفرة وطريقة «مورس» في التخاطب وإرسال الرسائل وتق ّفي األثر.

تخرج دورة دبلوم الدرا�سات باللغة الفرن�سية
«ال�صفدي» ّ

«مؤسسة الصفدي» و»المعهد الفرنسي في طرابلس ،بتخريج الدفعة الثانية والعشرين من طالب
احتفلت
ّ
السنة األول��ى في الجامعة اللبنانية في الشمال ،وذلك بعد تخطيهم بنجاح دورة دبلوم الدراسات باللغة
الفرنسية « »DELFالمرحلة « ،»B1وذلك في قاعة الشمال في مركز الصفدي الثقافي ،بحضور مدير المعهد
مؤسسة الصفدي رياض علم الدين ،مسؤول برنامج التعليم « »H1في المعهد
الفرنسي إيتيان لويس ،مدير عام ّ
نيكوال منصور ،المعلمات المشرفات على الدورة ،والمتخ ّرجين وذويهم.
المؤسسة والبعثة الثقافية
ويأتي هذا النشاط ،في إطار بروتوكول التعاون الذي ُو ّقع منذ عام  2002بين
ّ
الفرنسية في لبنان ووزارة التربية ،لتطبيق برنامج التأهيل اللغوي بالفرنسية لطالب المدارس والجامعة
اللبنانية شماالً ،والذي استفاد منه أكثر من َ
ألف ْي طالب وطالبة ،علما ً أن شهادة « »DELFتكتسب أهمية خاصة
كونها صادرة عن وزارة التربية الوطنية في فرنسا ،وهي تعطي الناجحين فيها فرصة االنتساب إلى الجامعات
الفرنسية.
كما شهد النشاط تقديم درع تقديرية من علم الدين إلى لويس ،وذلك تعبيرا ً عن الشكر والعرفان بجهوده
التي قام بها على مدى أربع سنوات من توليه إدارة المعهد ،خصوصا ً أنه سيغادره في مهمة جديدة في
فرنسا.
وألقى علم الدين كلمة أثنى فيها على النتائج اإليجابية التي حققتها الشراكة مع البعثة الثقافية
الفرنسية على مدى  12سنة ،إذ أتيحت للطالب فرصة استخدام أفضل الوسائل التعليمية وتقنياتها

يتوسطان متخ ّرجي دورة دبلوم الدراسات باللغة الفرنسية في طرابلس
علم الدين ولويس
ّ
الحديثة ،ليواجهوا بنجاح تحدّيات الحياة ويتمكنوا من التواصل مع اآلخر من خالل حوار ثقافي يؤدّي إلى
فهمه بصورة أفضل.
مؤسسة الصفدي على هذا التكريم ،وفرحته كونه يغادر مدينة طرابلس وهي تنعم بنوع من
وشكر لويس ّ
الهدوء بعد الظروف األمنية الصعبة التي مرت بها .وختم مؤ ّكدا ً على تنامي الفرنكوفونية في العالم ،معتبرا ً أن
يجسد األبعاد الحقيقية للفرنكوفونية.
و«مؤسسة الصفدي»
هذا التعاون بين المعهد الفرنسي
ّ
ّ
موجه ًة الشكر إلى كل من المعهد الفرنسي على إدارت��ه الدورة،
ثم ألقت سلمى عرابي كلمة المتخ ّرجين،
ّ
و«مؤسسة الصفدي» على هذه الفرصة ،ومد ّرس َت ْي الدورة رنا جركس ودنيا مرعبي على عطائهما الكبير.
ّ
بعد ذلك ،و ّزع لويس وعلم الدين ومنصور الشهادات على المتخ ّرجين ،وال ُتقِطت الصور التذكارية.

