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حمليات

ثرثرات ّ
�ضد حلبتا وبلديتها ...لن تنفع

حلبتا ،قرية لبنانية من قرى قضاء بعلبك،
تبعد ع��ن ب��ي��روت ح��وال��ى  130كيلومتراً،
يعتمد سكانها المقيمون على ال��زراع��ة
واألعمال التجارية المحلية .ومعظم سكانها
من الشباب هم خ��ارج البلدة نتيجة العمل
والسعي وراء لقمة العيش في بيروت أو
الخارج.
بلدة حلبتا كمعظم ق��رى البقاع ،تعاني
الحرمان على رغم مساحتها الواسعة وجمال

جرودها المرتفعة التي تغطيها غابات اللزاب
والسنديان ،وتنتشر فيها المغاور والكهوف
التي تصلح ألن تكون مشاريع سياحية من
الدرجة األولى في لبنان ،خصوصا ً أن جرود
بلدة حلبتا تح ّد منطقة عيون أرغش الغنية
بالمياه والمناظر الجميلة ،وقمة القرنة
السوداء التي تطل على هذه الجرود.
منذ االنتخابات التي أفضت إلى البلدية
األولى في البلدة عام  1998برئاسة مهدي

«الخال» في عيون الإيطاليين

سعيد سيف الدين ،واألخير يحاول م ّد البلدة
ّ
وشق الطرقات
بالمشاريع من مياه وكهرباء
وتطوير الخدمات ،على رغم العراقيل التي
يصادفها من قبل البعض في البلدة ومن
محيطها ،والتشويش على كل ما يقوم به
لمصلحة البلدة .وآخر المشاريع التي ح ّققها
على رغ��م الصعوبات ،تشييد مبنى جديد
للبلدية وهو قيد اإلنشاء.
وأوض���ح رئ��ي��س البلدية م��ه��دي سعيد

سيف الدين أنّ البعض يستغلّون األوضاع
السياسية واألم��ن��ي��ة ال��س��ائ��دة ف��ي البالد
والمنطقة ،للتشويش على أعمال البلدية
لغايات أقل ما يقال فيها «رخيصة» ،هدفها ال
يمتّ ِبصلة لمصلحة حلبتا وبلديتها ماضيا ً
وح��اض��را ً ومستقبالً .وعلى رغ��م ك � ّل تلك
الثرثرات ،فإن مجلس بلدية حلبتا سيواصل
العمل بكل ما استطاع من قوة لخير البلدة
والمنطقة.

�سوريون يعت�صمون في النبطية ت�ضامن ًا مع الجي�ش والمقاومة
مصطفى الحمود
ن ّفذ العشرات من أبناء الجالية السورية في منطقة النبطية أمس،
أمام مق ّر حزب البعث العربي االشتراكي في بلدة الدوير ،وقف ًة تضامني ًة
مع الجيش والمقاومة ،ضمن خطوة لتخفيف التو ّتر الذي تشهده بعض
المناطق ر ّدا ً على ذبح جنديين من الجيش على يد الجماعات االرهابية
التكفيرية.
ورفع المتضامنون األع�لام اللبنانية والسورية ،وص��ورا ً للرئيس
السوري الدكتور بشار األس��د ،والفتات كتب عليها عبارات التقدير
للجيش اللبناني والمقاومة ،وأخ��رى تندّد باألعمال اإلجرامية التي
تقترفها الجماعات التكفيرية.
والتقى وفد من المعتصمين المسؤول السياسي لحزب البعث في
رص
الجنوب فضل الله قانصو الذي شدّد على ضرورة الحذر ،وعلى ّ
الصفوف في مواجهة األعمال اإلجرامية واإلرهابية التي يقوم بها
«داعش» اإلرهابي وغيره مما يس ّمى المعارضة ،هذه الجماعات التي
صار هدفها واضحاً ،أال وهو إسقاط سورية وتفتيت العالم العربي،
وتحويله إلى دويالت مذهبية وطائفية متناحرة.

محمد أبو سالم
في أيلول عام  ،2006غداة صدور القرار رقم  1701الذي
نص على تعزيز قوات «اليونيفيل» في جنوب لبنان بُعيد
ّ
عدوان تموز الذي انتهى بهزيمة نكراء لحقت بالصهاينة،
كانت إيطاليا أول��ى ال��دول التي شاركت في ه��ذه القوات،
واألكثر مساهمة.
وأ ّول من استقبل اإليطاليين في ذلك الوقت ،كان رئيس
بلدية صور (حينذاك) ،ورئيس اتحاد بلديات صور (حالياً)
عبد المحسن الحسيني .إذ استقبل الضباط والجنود
اإليطاليين في صور ،وش ّرع لهم أبواب الجنوب ،ألنه كان
وال يزال يعرف قيمة العالقات التاريخية التي تربط الشعب
اإليطالي بالشعب اللبناني .
ثماني سنوات م ّرت ،والعالقة مع اإليطاليين تزداد تميّزاً،
ويُعتبر الحسيني من ع ّرابي هذه العالقة ،فك ّل الضباط الذين
تناوبوا على قيادة الكتيبة اإليطالية ،يك ّنون له االحترام
المحبة .وحاز وسام االستحقاق اإليطالي من رتبة كومندور،
وأوسمة إيطالية عدّة .
اإلع�ل�ام اإلي��ط��ال��ي ،مرئيا ً وم��ك��ت��وب�اًَ ،ت��ح�دّث كثيرا ً عن
الحسيني ،و ُنشرت مقابالت كثيرة معه ،وفي ما يلي ،نورد
ترجمة لمقابلة نشرت في إحدى أبرز الصحف اإليطالية.

الخال ...مفتاج جنوب لبنان

«ال��خ��ال» ،في اللغة العربية ،اسم يعطى لشقيق األ ّم.
وبحسب العادات الشرقية ،هو أحد أه ّم أفراد العائلة ،والذي
يهتم بشؤون أبناء األ ّم ،وتربطه بهم عالقة صداقة قوية.
وبالنسبة إلى التقاليد والعادات في الشرق األوسط ،فإنّ هذا
الرجل يعني الكثير للعائلة .
في جنوب لبنان« ،الخال» واحدٌ ،أي السيد عبد المحسن
الحسيني ،رئيس اتحاد بلديات قضاء صور .ال نستطيع أن
نجد لقبا ً لمطلق إنسان كما نجده عند «الخال» ...اس ٌم على
مس ّمى .عندما تلتقيه ،يجب أن تحني الرأس ليطبع قبلته
الشهيرة على الجبين ،خصوصا ً أنه يعتبر الجنود اإليطاليين
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المشاركين في مهمة «اليونيفيل» كأبنائه ،ألنه يعرف ما
يعنيه التعاون المثمر من أجل زيادة االنسجام وبناء السالم
في جنوب بالد األرز .
يعرف الكثير عن الصراع مع «إسرائيل» ،في عام ،2006
خالل األيام الثالثين من الحرب ،كان حينذاك يشغل أيضا ً
منصب رئيس بلدية صور ،لم يخرج أبدا ً من المدينة ،ولم
يتخ ّل عن مهامه .وبفعل ذلك ،ما زال ح ّتى اليوم يُعتبر بمثابة
بطل ،ويحظى باحترام جميع رؤساء البلديات .
يقول الحسيني« :نحن شعب عنيد ،نريد الحياة في أرضنا
والعيش بكرامة ،ك ّنا وما زلنا مستعدّين للموت في مدينتنا».
ودينامي ،ذو خبرة واسعة نظرا ً إلى
«الخال» ،رجل قوي
ّ
عمره البالغ  80سنة ،ويعرف دوم�ا ً أنّ الحرب قد تكون
على األبواب ،على الخط األزرق غير المستق ّر ،والذي يفصل
بين لبنان و«إسرائيل» (فلسطين المحتلة) ،ما يعيق نهضة
جنوب لبنان وإعماره.
«الخال» يتح ّمل مسؤولية  60بلدية ،تض ّم حوالى 250
ألف نسمة ،ويضاف إليهم عدة آالف من الالجئين الفلسطنيين
الذين يتو ّزعون على ثالثة مخيمات موجودة في منطقة صور
.
يهتم كثيرا ً باالستثمارات األجنبية ،ويقول عنها« :األساس
لنا االستقرار ،وباألهمية نفسها يأتي األمن ،ومن دونهما لن
يأتي أيّ مستثمر أجنبي».
يشعر الحسيني باالطمئنان لوجود جنود «اليونيفيل»،
ويأمل كثيرا ً منهم ألنهم من الثوابت التي يبنى عليها من أجل
مستقبل واعد بالسالم فيقول« :جنود اليونيفيل يعملون من
أجل السالم بكل إخالص ،وتحديدا ً الجنود اإليطاليين الذين
تربطهم بالجنوبيين عالقة صداقة متينة مبنيّة على االحترام
المتبادل».
قادة الوحدة اإليطالية يعرفون جيّدا ً أهمية التواصل مع
السلطات المحلية ،فلذلك ينظ ّمون دوريا ً لقاءات مستم ّرة مع
رؤساء البلديات ،خصوصا ً مع رئيس اتحاد بلديات صور عبد
المحسن الحسيني في الناقورة والمنصوري وفي شمع».

متفرقة
�أخبار
ّ
اجتماع ط ّبي في النبطية
عُ قد ف��ي مركز كامل يوسف جابر الثقافي االجتماعي
في النبطية اجتماع ألطباء األقضية في محافظة النبطية،
و« »UNICEFو« ،»NJOللبحث في التلقيح ض ّد مرض
الشلل وحمالت التلقيح التي ُتجرى على جميع األراض��ي
اللبنانية ،بحسب الروزنامة الوطنية للوصول إلى أعلى
مستوى تغطية لألطفال اللبنانيين والسوريين ،وذلك بدعوة
من وزارة الصحة العامة.

رئي�س «الأ�سترالية ـ اللبنانية
للقلب» يزور م�ست�شفى تنورين
زار رئيس الجمعية األسترالية اللبنانية للقلب البروفسور
فريد نصر ،على رأس وفد من الجمعية ،مستشفى تنورين
الحكومي وكان في استقباله رئيس مجلس االدارة الدكتور
وليد حرب الذي أطلع نصر على سير أعمال تركيب جهاز تمييل
القلب الذي قدّمته الجمعية للمستشفى.
وزار نصر وح��رب المرضى ف��ي جناح أستراليا داخ��ل
المستشفى ،وكانت كلمة لحرب شكر فيها للبروفسور نصر
والجمعية جهودهما في دعم المستشفى.
تجدر اإلش��ارة إلى أن تشغيل الجهاز سيصبح ممكنا ً في
المدى القريب.

توعية للأطفال في طرابل�س
حول �آفة المخدّ رات
ن ّفذت «مؤسسة الصفدي» في مركزها االجتماعي «شبابنا»
في السويقة ،برنامجا ً تدريبيا ً ألطفال األحياء القديمة من
طرابلس ،للتوعية حول آفة المخدرات ،وذلك بالتعاون مع
جمعية «الشبيبة لمكافحة المخدرات».
ب��داي � ًة ،افتتح مدير ال��م��ش��روع خالد حنوف البرنامج
التدريبي ال��ذي ش��ارك فيه  25طفالً وطفلة بين  10و14
سنة ،فقال« :إن هذا البرنامج يندرج ضمن أنشطة التنمية
الشخصية في مشروع الحياة إدامنا للح ّد من الفقر ،الذي
تنفذه المؤسسة في األحياء القديمة من طرابلس ،بتمويل
من وزارة الشؤون االجتماعية عبر البرنامج الوطني للتنمية
االجتماعية واالقتصادية المحلية بالتعاون مع مكتب التعاون
اإليطالي ـ السفارة اإليطالية ،والذي شارف على نهايته ،بعد
استكمال مراحل التدريب المهني للنساء والشباب ( 70سيدة،
التخصصات التي تعلمنها كمهنة تعتاش
إذ تزاول  38منهن
ّ
التخصصات التي تعلموها
منها ،و 60شاباً ،إذ يزاول  30منهم
ّ
كمهنة يعتاشون منها) ،ودورات الدعم المدرسي للطالب (90
طالبا ً وطالبة من مدارس منطقة القبة حققوا نتائج جيدة في
مستواهم التعليمي) ،إضافة إلى حصص التمكين الشخصي
والمهارات اإلدارية والحياتية التي اكتسبها المستفيدون من
المشروع ( 70سيدة وفتاة ،و 60شاباً) ،بما يساهم في دعم
عملية التنمية االجتماعية في طرابلس القديمة :اقتصادياً،
اجتماعياً ،تربويا ً وشخصياً ،لفئات النساء والشباب واالطفال،
أي الفئات األكثر تهميشا ً في المجتمع ،وبما يتالءم مع رسالة
المؤسسة التنموية».
ثم بدأ البرنامج الذي استم ّر على مدى يومين متتاليين،
واستهلت االستشارية التربوية للتوعية والتأهيل في تعاطي
المخدرات ماريا حردان ومساعدها بول يعقوب ،الحصة األولى
بتنفيذ نشاط يهدف إلى التقريب بينهما وبين األطفال لخلق ج ّو
من االرتياح لدى هؤالء ،ثم وضعوا معا ً العقد الجماعي الذي
يسهّل عمل المجموعة وتنفيذ البرنامج الذي ُو ّزع على األطفال.
ثم تمحور الجزء الثاني من الحصة حول تعريف األطفال على
بعض المفاهيم :المواد المخدّرة ،اإلدم��ان ،المتعاطي .وهنا

شرحت المدربة نتائج وأسباب اإلدمان والتعاطي ،على كل
األصعدة (التربوية ،الصحية ،النفسية واالجتماعية) ،إضافة
مفصل عن تأثير المخدرات على اإلنسان
إلى تقديم شرح
ّ
والمجتمع.
وفي اليوم التالي ،تابعت المد ّربة برنامحها بطرح الحلول
البديلة عن تعاطي ال��م��خ��درات ،وكيف يمكن لكل ف��رد في
المجتمع أن يمارس ما يشبع رغبته بالسعادة بعيدا ً عن
تعاطي المخدرات التي تعطي سعادة زائفة سرعان ما تنقلب
تعاسة على المتعاطي ،معتمدة في نقل هذه المعلومات إلى
أسلوب عمل المجموعات ومشاركة األطفال في ألعاب ترفيهية
هادفة .وقد استعانت المدربة خالل الحصص بأدوات تربوية
عدة ،بينها عرض فيلم هادف عن شهادة حية لمدمن مخدرات،
وتقديم عرض مصور ومفصل عن اإلدمان ،إضافة إلى ألعاب
تربوية وترفيهية.
ولفتت المساعدة االجتماعية م��روة ملقي التي أشرفت
على األطفال ،إلى أن النشاط تم ّيز بتفاعل هؤالء مع المد ّربة
والتزامهم الحضور .فقد شاركوا بقوة في اإلجابة على األسئلة
المطروحة ،نظرا ً إلى تفاقم هذه المشكلة في أحياء طرابلس
واألوضاع الصعبة التي يعيشها األطفال في محيطهم.
ولفتت ملقي إلى أنه إضافة إلى هذا النشاط ،وبهدف توعية
األطفال ،سينفذ برنامج آخر حول عمالة األطفال يوم الجمعة
المقبل في مركز شبابنا ،إضافة إلى حلقة تحسيس عن عمالة
األطفال بمشاركة األه��ال��ي .أض��ف إل��ى ذل��ك ،فقد ب��دأ نشاط
تدريبي حول الدفاع عن النفس في مركز المؤسسة االجتماعي
أكاديمية المرأة في ضهر المغر ،وهو مستمر حتى  25أيلول
الحالي ،ويستهدف الفتيات المستفيدات من النشاط السابق
«جسدي حق لي» والذي تناول موضوع التح ّرش الجنسي.
وقالت« :نهدف من هذا البرنامج ،إلى مساعدة الفتيات على
اكتساب مهارات قتالية للدفاع عن أنفسهن في حال تع ّرضهن
لمواقف مؤذية أو حاالت تح ّرش جنسي».

بلدية �صور
ت�ستكمل هدم المخالفات
تابعت شرطة بلدية صور صباح أمس هدم مخالفات منازل
في مدينة صور مبنيّة على األمالك العامة ويقطنها بعض البدو
الرحل والجئون سوريين .إذ كان البعض يقومون بتأجيرها
ألش��خ��اص مجهولين بعد بنائهم تخشيبات شخصية،
مستغلّين األوضاع األمنية السائدة.
وتبيّن أن هناك أشخاصا ً يحتلون آالف األمتار المربعة

«مؤسسة الصفدي»
من النشاط في
ّ

أنها تستع ّد إلطالق «جامعة الكبار» للفصل األكاديمي الجديد
خريف  .2014وسيجري التسجيل لالنتساب إلى الجامعة
بين  15و 19أيلول الحالي ،لتبدأ صفوفها يوم االثنين 29
أيلول الحالي ،وتنتهي يوم الجمعة  13كانون األول .2014
وأشار البيان إلى أنّ االنتساب إلى جامعة الكبار متاح لمن
هم في الخمسين من العمر أو أكثر ،وأنّ كلفة االنتساب 150
دوالرا ً أميركياً ،وتخ ّول المنتسب المشاركة في كل نشاطاتها
لهذا الفصل ،وستشمل برامج دراسية ومحاضرات حول
علم النفس ،وعلم االجتماع ،واإلع�لام ،والعالج بالعطور،
والحضارات ،والمياه في لبنان ،والغاز والنفط في لبنان،
والشيخوخة السليمة ،والشعر ،ون��وادي الكتاب ،ووسائل
االعالم االجتماعية ،والهواتف الذكية والرشاقة.
ويمكن الحصول على معلومات إضافية عن «جامعة الكبار»
على موقعها االلكتروني،www.aub.edu.lb/seniors :
أو بالكتابة على البريد االلكتروني ،ufs@aub.edu.lb :أو
باالتصال على الرقم 01/350000:ـ مقسم 2563 :أو .2632

اجتماع لتح�سين
بيئة البحث العلمي في «»MUBS
خالل تكريم المشاركين في جدارية االنتصار
البص وشركة ضخ
التي تقع بين المواقع األثرية في منطقة
ّ
مياه صور مقابل ثكنة ص��ور .وص � ّرح مفوض الشرطة في
بلدية صور شادي نجدي «أ ّنه وبنا ًء على قرار اتخذه المجلس
البلدي ،قمنا بهدم المنازل الفارغة من السكان وس ُتستكمل هذه
الخطوة في األيام المقبلة وصوال ً إلى إزالة كافة المخالفات».

حرائق

كما اندلع حريق في أح��راج بلدة حاقل في قضاء جبيل،
وامتدّت النيران إلى أحراج لحفد .وعمل عناصر الدفاع المدني
بالتعاون مع ط ّوافة للجيش اللبناني على إخماد النيران.
في صيدا ،اندلع حريق على األوتوستراد الشرقي في صيدا
مقابل المعرض األوروبي ،وارتفعت سحب الدخان من ج ّراء
احتراق اإلط��ارات .وعلى الفور ،سارعت فِرق الدفاع المدني
ومعها فوج األطفاء ،وعمل العناصر على إخماد الحريق.
شب حريق في منزل مهجور مليء بالنفايات ،في منطقة
كما ّ
الحازمية خلف «سبينيس» .وعمل عناصر الدفاع المدني على
إخماده.

شب أمس حريق في أحد أحراج حاالت ،فوق كنيسة مار
ّ
يوسف ،وعملت فرق الدفاع المدني ـ فرع جبيل ،الذي أرسل
ثالث سيارات للعمل على إخماد الحريق.
وتخ ّوفا ً من امتداد الحريق إلى المنازل القريبة بسبب الهواء
القوي ،طلب فرع جبيل في الدفاع المدني المساعدة من إطفائية
العقيبة وجونية ،للتمكن سريعا ً من إخماد الحريق وكي تأتي
األضرار خفيفة.

أعلنت «الجامعة األميركية في بيروت» في بيان صدر أمس،

ج ّرافة تزيل التعدّيات في صور

(محمد أبو سالم)

�إطالق «جامعة الكبار»
في «الأميركية»

ّ
نظمت «الجامعة الحديثة ل�لادارة والعلوم ،»MUBS
اجتماعا ً شارك فيه ممثلون عن جامعات من لبنان ،سورية،
ألمانيا ،إسبانيا وليتوانيا ،وذل��ك ضمن نشاطات مشروع
« »TEMPUS MATREالمم ّول من االتحاد األوروب��ي،
والذي يهدف إلى تحسين بيئة البحث العلمي في كلّيات إدارة
األعمال في لبنان وسورية.
افتتح اللقاء نائب رئيس جامعة « »MUBSللعالقات
الدولية والمنسق الوطني للمشروع في لبنان الدكتور باسم
مرحباً ،ومع ّرفا ً بالمشروع وعارضا ً لهدف االجتماع.
القيسي ّ
ثم كانت كلمة لممثل جامعة « »OldenBurgفي ألمانيا،
منسق ال��م��ش��روع ال��دك��ت��ور ط���ارق محمود ع��رض خاللها
ّ
إلنجازات المشروع والخطوات المستقبلية ،التي تتضمن
إنشاء مركز بحثي متط ّور في اختصاص إدارة األعمال في
جامعة « ،»MUBSووضع خطة لتفعيل عالقات الشراكة بين
الجامعات والصناعة في لبنان وسورية.

تكريم الم�شاركين
في جدارية االنت�صار
ّ
نظم «منتدى أل��وان» بالتعاون مع بلدية برج البراجنة
احتفاال ً تكريميا ً للفنانين واإلعالميين المشاركين في «جدارية
االنتصار» ،بحضور رئيس البلدية زهير جلول ،وممثل السفارة
الفلسطينية في لبنان خالد عبادي ،ومسؤول إعالم بيروت في
حزب الله غسان درويش.
رحب فيها
وألقى مدير المنتدى الشاعر محمد علوش كلمة ّ
بالحضور ،وشكر كل المشاركين الذين ساهموا في إنجاح
«جدارية االنتصار» مشيرا ً إلى أن األح�لام ستتسع ألبواب
اللون ،وسنبقى إلى آخر األرض أهزوجة للحياة واالنتصار.
واعتبر جلول أنّ هذا العمل الفني على مدخل المطار والذي
يبعد عدّة أمتارعن مكان تفجير مقر قوات المارينز عام 1983
يعبّر عن روح المقاومة والعزم في تحقيق االنتصار على
العدو.
وأعلن عبادي أنّ هذا النشاط الفني المعبّر ّ
يدل على أن
البوصلة األساس تبقى
فلسطين التي تحيا في ضمير العرب ووجدانهم ،ومن هنا
من بيروت على أب��واب المطار كانت رسالة من أل��وان مليئة
بالمحبة والتواصل.
ختاماً ،كان توزيع دروع تقديرية ،بحضور أعضاء الهيئة
التأسيسية في المنتدى.

