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حمليات

منفذيات المتن الجنوبي وبيروت وبعلبك في «القومي» تختتم مخيمها ال�صيفي

قربان :نحن حركة �صراع ومعن ّيون بمواجهة الإرهاب ب�أ�شكاله وم�س ّمياته ك ّلها

5

ت�سليم ِمنح جامعية لطالب ثانويين مبدعين

إحدى الفائزات تتسلّم مِنحتها

ضمن سياق سلسلة المخيمات الصيفية لألشبال والزهرات
والطلبة ،اختتم الحزب السوري القومي االجتماعي مخيما ً في
بلدة تمنين التحتا ـ بعلبك ،شارك فيه عشرات األشبال والزهرات
من منفذيات بيروت والمتن الجنوبي وبعلبك.
وحضر حفل التخ ّرج عميدة شؤون البيئة ميسلون قربان،
عضو المجلس األعلى منفذ عام منفذية المتن الجنوبي عاطف
ب�� ّزي ،منفذ ع��ام بعلبك علي ع��رار ،وع��دد من أعضاء هيئات
المنفذيات المشاركة ،وهيئة المخيم وجمع من القوميين وأهالي
المشاركين.
المخيم ال��ذي استمر لسبعة أي��ام ،تخللته دروس إذاعية
وتوجيهية وتمارين رياضية وفقرات ترفيهية .واسته ّل حفل
التخ ّرج بكلمات تقديم لك ّل من بسمة أبو صوف ويارا المقداد.

كلمة المخيم

ثم ألقى آمر المخيم إيهاب المقداد كلمة قال فيها« :سبعة أيام
انقضت بك ّل أتعابها وأفراحها ،مضت سريعة ،لكنها تركت في
وجداننا ذكريات كبيرة لن تنسى.
سنتذ ّكر األشبال والزهرات والر ّواد والرائدات والنسور األبطال
الذين وقفوا في وجه الشمس الحادّة وصارعوا خيوط حرارتها
بك ّل عزيمة صادقة ،وقفوا وقفة واحدة ولبّوا نداء يا أبناء الحياة
لمن الحياة ...وسنتذكر المف ّوضين والمساعدين الذين سهروا
الليالي .وهيئة المخيم التي قدّمت ك�� ّل خبرة لديها لترتفع
وأشبالها إلى قمم أعلى وأعلى ،ومنفذيتي بعلبك وزحلة ومديرية
تمنين التحتا على حسن االهتمام».
وأكد المقداد أهمية إقامة المخيم على رغم الظروف الصعبة،
وأثنى على تلبية األهالي وإرسال أبنائهم ،أبناء الحياة .وقال:
«األه ّم من ذلك كلّه ،ما سنبني عليه للمستقبل ،فالمستقبل لنا
ولونه أبيض وأحمر وأسود وال لون آخر له ،المستقبل لهؤالء،
بوجوههم السمراء ،وبهاماتهم المرتفعة ،وبعيونهم الوقادة،
وبعقولهم الراجحة المتطلعة إلى المستقبل الزاهر والمشرق».

كلمة مركز الحزب

وألقت قربان كلمة مركز الحزب ،وجاء فيها« :المقاومة ليست
جسده أبطال المقاومة
نشيدا ً ننشده وحسب ،بل هي فعل نضالي ّ
في ميادين الصراع في مواجهة المحت ّل الصهيوني وعمالئه،
جسده رفقاء وطلبة وأشبال الحزب السوري
هي فعل نضالي ّ

القومي االجتماعي في مواجهة التط ّرف والمناطقية والطائفية
واالنغالق.
نجتمع اليوم ،رفقاء ورفيقات ومواطنين أعزاء ،وقلوبنا مفعمة
بالع ّز واالفتخار ،أمام هذا المشهد الرائع ،مشهد زهرات الحزب
وأشباله وهم في صفوف بديعة النظام ،يحملون راية الحزب
الخفاقة ،مؤكدين أنّ الحزب الذي يتجدّد بأجياله المتعاقبة،
هو حزب ال يموت .حزب يسير بخطى ثابتة وواثقة حتى تحقيق
االنتصار ،انتصار قضيتنا القومية التي تساوي وجود ك ّل فرد
م ّنا».
وأضافت« :نحتفل بتخريج مخيم زهرات وأشبال منفذيات
بيروت والمتن الجنوبي وبعلبك في هذه األيام العصيبة التي
تم ّر بها األمة ،وهذا إنْ ّ
دل على شيء فعلى الرغبة الحقيقية

ال�ستعادة الع�سكريين
المختطفين بالو�سائل
التي تحفظ هيبة الم�ؤ�س�سة
الع�سكرية و�أولها ال�ضغط
على الدول التي لها �صلة
مبا�شرة �أو غير مبا�شرة
مع المجموعات الإرهابية
واإلي��م��ان ال��ص��ادق باعتماد نهج المقاومة ودرب النهضة
القومية االجتماعية ،ض�� ّد الطائفية والمذهبية وهجمات
االستعمار واإلرهاب واالحتالل ،التي تعمل كلها في خدمة العدو
الصهيوني».
ولفتت قربان إل��ى أنّ اإلره���اب ال��ذي يعيث قتالً وتدميرا ً
وجرائم وحشية ض ّد شعبنا في الشام والعراق ولبنان ،هو
نفسه اإلرهاب الصهيوني الذي يحت ّل فلسطين ويه ّود األرض،
ويرتكب المجازر بحق شعبنا في فلسطين ،ولذلك نحن معنيون

بمواجهة هذا اإلره��اب بأشكاله ومس ّمياته كلّها ،ألننا حركة
صراع وأهل حق وأصحاب إرادة ،واإلرهاب لن ينال من عزائمنا
وصالبة إيماننا ،مهما ارتكب من الجرائم وقطع الرؤس وأكل
األكباد».
وشدّدت قربان على ضرورة االلتفاف حول الجيش اللبناني
والقوى األمنية ض ّد المجموعات اإلرهابية المتط ّرفة التي قتلت
العسكريين وخطفت عددا ً منهم ،وأكدت على ضرورة استعادة
العسكريين المختطفين بالوسائل التي تحفظ هيبة المؤسسة
العسكرية ،الفتة إلى أنّ هناك وسائل كثيرة لتحرير المختطفين،
وأولها ممارسة الضغوط على الدول التي لها صلة مباشرة أو غير
مباشرة مع المجموعات اإلرهابية.
وأك��دت قربان أنّ األولوية اليوم لتحصين لبنان وتحصين
الوحدة الداخلية في مواجهة مخاطر اإلرهاب ،وهذه مسؤولية
تقع على عاتق القوى السياسية كافة ومن دون استثناء ،ألنّ
اإلرهاب ال يطاول فريقا ً دون آخر وال شريحة دون أخرى ،بل هو
خطر على الجميع.
وتابعت« :موعدنا اليوم مع حفل التخريج الختتام هذه
الدورة ،وللتعبير بشكل موجز وفرح عما تعلّمناه خالل هذه األيام
القليلة ،وللتأكيد على أهمية هذه المخيمات ،وكذلك االجتماعات
الدورية واألنشطة السنوية لألشبال والطلبة وضرورة المشاركة
فيها ودعمها لتحقيق هدفها وهو بناء إنسان جديد مؤمن بهذه
النهضة».
وأكدت قربان أنّ حزبنا العظيم ال يزال محط آمال وثقة األجيال
الصاعدة جيالً بعد جيل ،كيف ال ،وهذا الحزب ،في مبادئه وعقيدته
التمسك
ويجسد في نضاله
وفكره يعبّر عن آمال وتطلّعات شعبنا،
ّ
ّ
بالحق القومي والكرامة القومية وقيم الع ّز والبطولة والعنفوان.
وعلى رغم شراسة الهجمة ولجوء أصحابها إلى أساليب إجرامية
وحشية ،فإ ّننا شعب مقاوم صامد يقف بالمرصاد لص ّد الحرب
الكونية التي تشنّ على األمة».
وتوجهت إليهم
ث ّم ه ّنأت قربان المتخ ّرجات والمتخ ّرجين،
ّ
قائل ًة« :ستكونون في مدارسكم وبين زمالئكم ،مدافعين ع ّما
تؤمنون به ،ألنّ نفوسكم مكتنزة حقا ً وخيرا ً وجماالً ،وألنّ علينا أنّ
نجدّد العزم على تفعيل الوعي فينا وفي أبناء أمتنا إيمانا ً وفعالً
وقوة وبذال ً للدماء».
وفي الختام ،قام المد ّربان هند حمية وأحمد جناد بتسليم علم
المخيم إيذانا ً باختتام الدورة.

سلّمت الهيئة الوطنية للعلوم والبحوث تسعة عشر
منحة جامعية كاملة لطالب ثانويين مبدعين ف��ازوا
بالميداليات الذهبية في مباراة العلوم  2013و.2014
وذلك خالل حفل أقيم في قصر األونيسكو أمس برعاية
وزير الثقافة روني عريجي ممثالً بمدير عام الوزارة فيصل
طالب ،وبحضور ممثلي الجامعات المانحة :الدكتور
حسان خشفة عن الجامعة اللبنانية الدولية التي قدّمت
 10مِنح ،الدكتور روجيه حجار عن جامعة سيدة اللويزة
التي قدّمت  6مِنح ،الدكتور غ��ادي مقلد عن الجامعة
اإلسالمية في لبنان التي قدّمت  3مِنح ،إضافة إلى أعضاء
الهيئة الوطنية للعلوم والبحوث والطالب الممنوحين
وأهاليهم.
وألقى ممثل عريجي كلمة أثنى فيها على هذه المبادرة
التي تشكل شمعة في الظالم ال��ذي يحيط بنا ،مؤكدا ً
وج���وب دع��م وزارة الثقافة الهيئة الوطنية للعلوم
والبحوث في جهودها الحتضان الثقافة العلمية لطالب
الوطن وإبرازها.

وأكد رئيس الهيئة الوطنية للعلوم والبحوث ،أحمد
شعالن أنه ال بد لقوى النهوض االجتماعية من تحفيز نشر
الذهنية العلمية ،إذ أصبح تخلفنا عن المدنية المعاصرة
مهانة ومذلة ،وليس هناك من وسيلة فعالة للخروج من
الجهل المنتشر سوى ثقافة العلم والتنوير.
وك��ان مدير ع��ام لمباراة العلوم رض��وان شعيب قد
أعلن في بداية الحفل عن أسماء المدارس من مختلف
المحافظات والتي نال طالبها المنح التسعة عشر والتي
تبلغ قيمتها  500.000.000ليرة .كما أكد شعيب على
معايير نيل المنحة من مستحقيها وهي الفوز بميدالية
مباراة العلوم الذهبية واختيار الطالب للجامعة ،اضافة
إلى معدل عالماته في صفوف المرحلة الثانوية.
وتسلم الطالب الفائزون المنح من ممثلي الجامعات
المانحة وطالب ورئيس الهيئة الوطنية.
والجدير ذكره ،أن الهيئة الوطنية سلمت لغاية اليوم
 62منحة جامعية كاملة للفائزين في مباراة العلوم خالل
السنوات الـ 11المنصرمة.

الح�سيني ينا�شد دول العالم �إنقاذ م�سيحيّي ال�شرق
صور ـ محمد أبو سالم
دعا رئيس اتحاد بلديات قضاء
ص���ور ع��ب��د ال��م��ح��س��ن الحسيني
المجتمع الدولي إلى التحرك بجدّية
أكثر لمواجهة الخطر ال��ذي يتمثل
بالمجموعات التكفيرية واإلرهابية
التي تسعى إل��ى تغيير الخريطة
الديمغرافية للعالم العربي والقضاء
على صيغة العيش المشترك بين
مك ّوناته كافة .
ك�لام الحسيني ج��اء خ�لال لقاء
مع الوفد االعالمي االيطالي الذي
ي��زور لبنان لالطلع عن كثب على
سير مهمة «اليونيفيل» وطبيعتها
وال��دور اإليطالي في سبيل خدمة
السالم في الجنوب .
وقال الحسيني« :إنني من مدينة

ص���ور ،رائ����دة ال��ع��ي��ش المشترك
والنموذج ال��ذي يحتذى به ،أدعو
ال��ع��ال��م والفاتيكان إل��ى التدخل
في العراق من أجل إيقاف تهجير
ال��م��س��ي��ح��ي��ي��ن ،وم���ن أج���ل إن��ق��اذ
مسيحيّي الشرق ألنهم االساس في
هذه االرض».
كما أعرب الحسيني عن قلقه إزاء
األوضاع العامة في محيط لبنان،
خصوصا ً حيال ظاهرة «داع��ش»
والتنظيمات اإلره��اب��ي��ة األخ��رى
وق��ال« :نحن كلبنانيين جاهزون
وع��ل��ى أت��� ّم االس��ت��ع��داد لمواجهة
اإلره��اب ،فلن نقبل ب��أيّ مجموعة
ت��ح��اول النيل م��ن رم��زي��ة العيش
المشترك التي تميز بها بلدنا لبنان
بطوائفه كلها».
وإذ أش��اد الحسيني بالعالقة

التاريخية التي تربط الشعبين
اللبناني وااليطالي ،ن ّوه بتضحيات
الجنود اإليطاليين العاملين في
إطار «اليونيفيل» إلى جانب الجيش
اللبناني في سبيل استقرار جنوب
لبنان وأمنه .واعتبر أنّ ما تقدّمه
«اليونيفيل» م��ن خ��دم��ات ألبناء
الجنوب يع ّزز الروابط االنسانية
بين أبناء المجتمع المحلي وجنود
«اليونيفيل» .واصفا ً العالقات بين
قوات «اليونيفيل» وأبناء الجنوب
بالممتازة« ،وهي عالقات اجتماعية
تنطلق من القيم والمبادئ االخالقية
التي يتسم بها أب��ن��اء الجنوب»،
مشيرا ً إلى أن الجنوبيين يتشاركون
معهم في كل المحطات اليومية،
وهذا ما حرص عليه ابناء الجنوب
منذ اكثر من ثالثة عقود.

متفرقة
�أخبار
ّ
�أنواري يتفقد مراكز «الإمداد»

أعلنت «جمعية اإلمداد الخيرية اإلسالمية» ،في بيان صدر أمس ،أنّ المشرف العام لـ«لجنة إمداد
الخميني في العالم» حسين أنواري ،يرافقه معاونه في الشؤون الدولية محمد محمدي فرد ،زار
المراكز التابعة لـ«جمعية اإلمداد» في لبنان ،متفقدا ً ّ
ومطلعا ً على التقديمات والخدمات االجتماعية
المقدّمة ألكثر من  9550أسرة فقيرة ال معيل لها ،والتي هي تحت رعاية الجمعية .وشارك في عقد
وخص
جلسات وورش عمل إدارية مختلفة ،وقام بتكريم  190عامالً ،وقدّم لهم الهدايا التذكارية،
ّ
العاملين الذين مضى على خدمتهم أكثر من  25سنة والبالغ عددهم  15عامالً بدروع تذكارية.

�صفا و�شاتيال يلتقيان مخيبر

واصل أمين عام «مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب» محمد صفا ومدير «مركز الكرامة لالبحاث
والدراسات» سعد الدين شاتيال لقاءاتهما تحضيرا ً لتقرير لبنان الوطني الثاني أمام االستعراض
الدوري الشامل في جنيف ،والتقيا مق ّرر لجنة حقوق االنسان النيابية النائب غسان مخيبر في
مكتبه في المجلس النيابي ،وكان بحث في المراجعة الدورية للبنان« ،خصوصا ً أنّ الدورة المقبلة
س ُتساءل فيها الحكومة اللبنانية عن مدى تنفيذها التوصيات التي وافقت عليها عام .»2011
وعقب اللقاء ،أكد مخيبر أنّ لجنة حقوق االنسان النيابية ستجتمع لمناقشة هذا االستحقاق
الوطني الهام .معلنا ً أنّ عددا ً من المشاريع جاهزة وتنتظر التئام الهيئة العامة للمجلس النيابي
للموافقة عليها ،ومنها مشروع مكافحة التعذيب ومشروع إنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق االنسان
ومن ضمنها اآللية الوقائية لمنع التعذيب ،ويُع ّد مشروع حول المفقودين وضحايا االختفاء القسري،
ومشروع حول التحرش الجنسي والعنصري.
وكشف مخيبر أنّ لبنان أنجز تقريره إلى الجامعة العربية ،إذ اس ُتحدثت المراجعة العربية
الدورية لحقوق االنسان على غرار المراجعة الدورية في جنيف وذلك لمراقبة مدى التزام البلدان
العربية بالمواثيق الدولية لحقوق االنسان ،وهي آلية عربية جديدة .من ّوها ً بتقرير لبنان الذي أعدّته
وزراة الخارجية بالتعاون مع كافة الوزارات.
وعن عملية التأخير في تقديم التقارير الدورية والتي تصل أحيانا ً إلى  17سنة ،أ ّكد مخيبر أنّ هذا
غير مقبول ويجب أن يكون هناك جهاز مختص في وزارة الخارجية إلعداد هذه التقارير.
وق��ال« :إن لجنة حقوق االنسان تولي قضية االستعراض ال��دوري الشامل أهمية ،وسننسق
مع وزارة الخارجية ومع هيئات المجتمع المدني وكافة المعنيين ،على رغم االوضاع السياسية
المضطربة في لبنان».

تخرج طالبها
«التكنولوجيا والعلوم التطبيقية» ـ ددّ ه
ّ

إدوار ضاهر ،رئيس الجامعة الدكتور محمد سلهب ،أمين عام الجامعة الدكتور المع ميقاتي ،رئيس
مجلس أمناء الجامعة الدكتور جان كلود بون واالعضاء ،الرئيس السابق للوكالة الفرنكوفونية في
الشرق االوسط ميشال بيناسار ،مسؤول الدراسات والتأهيل الدولي في المدرسة الوطنية الكندية
إلدارة االعمال الدكتور فرنسوا مالون ،كما حضر ممثلون عن جامعات االسكندرية ومونبيليه االولى
والثانية وليون ،وشخصيات والمتخ ّرجون وذووهم.
كلمة الترحيب والتعريف ألقتها الدكتورة نورما عرب وه ّنأت فيها المتخ ّرجين وشدّدت على أنّ
هذا اليوم هو اكتمال لمسيرة طويلة من الجهد والسعي إلى بلوغ النجاح والحصول على الشهادات.
وألقت ِباسم الطالب المتخرجين أنطوانيت عيسى كلمة أكدت فيها أ ّنه بالعلم وحده نبني
مجتمعنا ونرفع اسم لبنان عالياً .وأشارت إلى أنّ الفضل في نجاحها وزمالئها يعود إلى توجيهات
االهل وتضحياتهم.
ورأى خطيب الحفل الدكتور جان كلود بون أنه من المفترض أن يحصل كل طالب على شهادة
اختصاص لها قيمتها الخاصة مهنياً ،إنما أيضا ً أخالقيا ً وثقافيا ً بما يتماشى مع إرثنا الشرق
أوسطي .واعتبر أنّ الولوج إلى المعرفة من شأنه أن يمنح الفرد نظرة أفضل إلى ضميره الخاص
وإلى االحترام الذي يدين به لآلخر.
وشدّد سلهب على التكامل بين التعليم واالبحاث ،والذي تبلور بإقامة مختبرات هي االحدث في
مجاالتها على صعيد الهندسة والعلوم والتكنولوجيا واالدارة وغيرها .وتط ّرق إلى امتداد الجامعة
جغرافيا ً إلى فرع شتورا .وأعلن عن بدء قبول طلبات االنتساب في صرح الجامعة في المتن .كما
صص مبنى لالدارة المركزية للجامعة
أعلن عن افتتاح صرح بيروت في كليمنصو ـ الحمرا ،إذ ُخ ّ
ولمراكز الدراسات التي ألحقت بالجامعة وإلى حاضنة المؤتمرات الدولية فيها.
وقال« :تابعنا تط ّورنا واضعين نصب أعيننا التقدّم بجودة التعليم التي تفتح لطالبنا مجاالت
العيش الكريم والعمل المتميز» .الفتا ً إلى «أنّ البروفسور بون وكل أعضاء مجلس االمناء الفرنسيين
والكنديين أرادوا بوجودهم اليوم في لبنان التعبير عن المحبة والتضامن الذي يك ّنوه لوطننا
الحبيب لبنان والختيارهم جامعتكم لتكون صلة التواصل للعلوم والتكنولوجيا بين أطراف البحر
االبيض المتوسط وأطراف عالم الفرنكوفونية ،وما وجود البروفسور كريستوفر مالون وأصدقائنا
من جامعة االسكندرية إال تكريس لهذا الوصل».
وشدّد سلهب على أنّ الجامعة تطمح إلى أن تمنح طالبها النجاح في العالم األوسع عبر التواصل
مع كبريات الجامعات الدولية اليوم.
وختاماًُ ،و ّزعت الشهادات على المتخ ّرجين.

الحسيني يسلّم الوفد اإليطالي كتابين عن مدينة صور

�إحراق ح ّفارة لل�شركة المتعهدة
�أ�شغال الأوتو�ستراد العربي

«مخزومي» ّ
تنظم محا�ضرات توعوية

احتفلت «جامعة التكنولوجيا والعلوم التطبيقية اللبنانية ـ الفرنسية» في ددّه بتخريج الدفعة
الرابعة عشر من طالبها ،خالل حفل أقيم في قاعة االحتفاالت ،بحضور عبد اإلله ميقاتي ممثالً رئيس
الحكومة السابق نجيب ميقاتي ،مصطفى الحلوة ممثالً وزير المالية السابق محمد الصفدي ،وعدد
من النواب وممثليهم ،إضاف ًة إلى راعي أبرشية طرابلس وتوابعها للروم الملكيين الكاثوليك المطران

ّ
نظمت مؤسسة مخزومي ،بالتعاون مع الجمعية اإليطالية « ،»Armadillaمحاضرات توعوية
عدّة في مركزها في المزرعة ،وذلك ضمن إطار مشروعهما المشترك «تعزيز صحة األم والطفل
والصحة النفسية للمجتمعات النازحة والمجتمعات اللبنانية المضيفة».
وتناولت هذه المحاضرات مواضيع صحية متنوعة مثل الرضاعة الطبيعية وفوائدها ،التغذية
الصحية لألطفال ،الحمل الصحي ،اضطرابات سنّ البلوغ وغيرها.

أنواري يقدّم دروعا ً تذكارية خالل تفقده مراكز «اإلمداد»

متوسطا ً صفا وشاتيال
مخيبر
ّ

أقدم مجهولون أمس على إحراق ح ّفارة تعود للشركة
المتعهدة التي تقوم بأشغال األوتوستراد العربي في
القسم المسمى «ب» الذي يمتد من منطقة الحدود اللبنانية
ـ السورية في المصنع وصوال ً إلى منطقة تعنايل.
وأُحرقت الحفارة في النطاق العقاري بين منطق َت ْي
الروضة وعنجر ،وسبق عملية االعتداء تل ّقي عدد من
مهندسي المشروع ع��ش��رات التهديدات واالب��ت��زازات
المالية ،كما أنّ الشركة سبق لها أن عانت االعتداءات
المتك ّررة التي طاولت إنشاءات هذا األوتوستراد الذي
تع ّرض أيضا ً لسرقة كابالت كهربائية يبلغ طولها مئات
االمتار.
وطالب بعض االهالي الذين تجمعوا استنكارا ً لحرق

الح ّفارة ،الدولة اللبنانية بالتحرك وإزالة العراقيل التي
تعترض مسار ه��ذا األوت��وس��ت��راد إلنهاء كامل االعمال
االنشائية ،خصوصا ً أنّ غالبية االعمال التنفيذية داخل
مجدل عنجر ال ت��زال متوقفة وي��رف��ض ع��دد م��ن أهالي
مجدل عنجر دخول آليات المشروع إلى البلدة قبل إعادة
التخمين مجدّدا ً ورفع القيم المالية لممتلكاتهم التي تقع
ضمن المشروع والتي سبق لمجلس االنماء واالعمار أن
استملكها.
وط��ال��ب ع��دد م��ن األه��ال��ي االج��ه��زة االمنية بتوقيف
الفاعلين والمعتدين ،ال سيما انهم صاروا معروفين لديها.
وحضرت االجهزة االمنية وباشرت تحقيقاتها ،وتبين أن
الحفارة احترقت بعد استعمال مواد سريعة االشتعال.

