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حمليات

«القومي» و«القيادة العامة» ّ
ينظمان يوم ًا ط ّبي ًا في مخيم �شاتيال

وتم�سكنا َ
عطاياّ :
بخيار المقاومة
كل الوقائع ت�ؤكد �صوابية ر�ؤيتنا ّ

«القومي» ي�ش ّيع المنا�ضل
�شمعون مقد�سي اليا�س في ا�ستوكهولم

5

شيّعت مديرية ستوكهولم في الحزب السوري القومي
االجتماعي ،المناضل القومي شمعون مقدسي الياس،
في مأتم حزبي وشعبي ،وشارك في التشييع إلى جانب
مدير المديرية جاك جراح وأعضاء هيئة المديرية ،عضو
المجلس القومي صليبا ك��وري وحشد م��ن القوميين
والمواطنين .وأدّت ثلة من القوميين التحية الحزبية
للجثمان.
وألقى كوري كلمة تأبينية تناول فيها صفات الراحل،
والتزامه الثابت بانتمائه العقائدي ،واتخاذ مبادئ الحزب
شعارا ً له ولعائلته ،كما تحدّث عن تاريخه النضالي.
و ُتليت رسالة تعزية أرسلها عميد شؤون عبر الحدود
في الحزب سامي أب��و ف��واز إل��ى نجلَ ْي ال��راح��ل جورج
رفيق أمضى
وهنيبعل ،وجاء فيها« :أشارككم الحزن بفقد
ٍ
سنيّه ينشط في سبيل إيمانه القومي االجتماعي ،كما أدرك
معكم ماذا يعني فقدان األب والسند والرفيق».
وأضاف أبو فواز« :الرفيق شمعون من الرفقاء الذين
حملوا حزبهم في وجدانهم في مغتربهم كما في الوطن،
فأنشأ عائلة قومية اجتماعية ،وقد كان إلى جانب رفقائه
وحزبه دائماً».
عطايا يتسلّم الدرع التقديرية

جانب من الحضور
ّ
نظم الحزب السوري القومي االجتماعي
والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ـ القيادة
العامة ،يوما ً طبّيا ً في روضة زهرة المدائن
صص لفحوصات الدم
في مخيم شاتيالُ ،خ ّ
والمتابعة الطبية لبعض ال��ح��االت لدى
األطفال ،وذلك من ضمن برنامج طبّي سيُصار
إلى تنظيمه في كافة المخيمات الفلسطينية
داخل الكيان اللبناني ،بمشاركة جمعية نور
للرعاية الصحية واالجتماعية ،ومؤسسة
ال��رع��اي��ة الصحية االجتماعية وجمعية
«متكافلون».
حضر اليوم الطبّي عميد شؤون فلسطين
في «القومي» هملقارت عطايا ،وكيل عميد

الداخلية سماح مهدي وع��دد من مسؤولي
ال��ح��زب ،وف��د م��ن ق��ي��ادة الجبهة الشعبية
لتحرير فلسطين ـ القيادة العامة برئاسة
ممثل الجبهة في لبنان أبو عماد رامز مصطفى،
والمسؤول اإلعالمي حمزة البشتاوي ،كما
حضر ممثلون عن الجمعيات والمؤسسات
المشاركة ،وفاعليات من مخيم شاتيال على
رأسها أعضاء اللجنة الشعبية وقيادات من
العمل السياسي الفلسطيني.
وح��ول اليوم الطبي ،أعلن سماح مهدي
أنّ هذا العمل يأتي من ضمن خطة وضعتها
ع��م��دة ال��ع��م��ل وال���ش���ؤون االج��ت��م��اع��ي��ة في
«القومي» للوصول إلى تقديم أوسع خدمات

طبية ألبناء شعبنا ،وفق قدراتنا ،نظرا ً إلى
تفاقم األوض���اع اإلنسانية ف��ي المخيمات
وانخفاض اهتمام «األون��روا» والمؤسسات
الدولية .داعيا ً الحكومة اللبنانية إلى تح ّمل
مسؤولياتها تجاه أبناء شعبنا الفلسطيني،
خصوصا ً تلك المتعلقة باألوضاع الطبية
واالجتماعية.
ورأى أب��و موسى صبري ممثل الجبهة
الشعبية ـ القيادة العامة في ب��ي��روت ،أنّ
التفاهم بين مؤسسات الجبهة والحزب
ال��ق��وم��ي يقع ف��ي س��ي��اق التحالف ال��دائ��م
والتفاهم على القواعد النضالية الراسخة،
والمشدودة إلى الثوابت الوطنية والقومية،

وأنّ هذا اليوم الطبي يأتي ضمن محاولة س ّد
الثغرات في األوضاع اإلنسانية المتفاقمة.
وفي ختام اليوم الطبي ،قدم ممثل الجبهة
درع��ا ً تقديرية (درع القدس) إلى معتمدية
فلسطين في الحزب تسلّمه العميد هملقارت
عطايا ال���ذي أك��د أنّ العمل المشترك مع
الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ـ القيادة
ترسخ على قاعدة الثوابت والرؤية
العامة،
ّ
المشتركة للصراع مع العدو ،خصوصا ً أنّ ك ّل
الوقائع أثبتت صوابية هذه الرؤية المبنية
على أسس التمسك بالحق القومي وبخيار
المقاومة ونهجها سبيالً وح��ي��دا ً لتحرير
األرض واستعادة الحقوق.

منفذية �سلمية في «القومي»
ّ
تنظم دورة �إ�سعافات �أولية

افتتاح متحف ك�سرواني ال�شعبي في العي�شية

قبالن قبالن :للوقوف خلف الجي�ش
ّ
العشي
الجنوب ــ رانيا
أقيم في بلدة العيشية احتفال ،برعاية رئيس مجلس الجنوب
الدكتور قبالن قبالن ،لمناسبة افتتاح متحف «الفنان منير أسعد
كسرواني الشعبي» ال��ذي يحتوي على أدوات وقطع تراثية
قديمة ورسومات وصور لكسرواني منذ بداية عمله المسرحي
والفني.
أقيم االحتفال في صالون كنيسة العيشية ،وحضره النائب
عبد اللطيف الزين ،محمد المعلم ممثالً النائب هاني قبيسي،
عضو المكتب السياسي في الحزب الشيوعي سعد الله مزرعاني،
نائب رئيس االتحاد العمالي العام حسن فقيه ،رئيس االتحاد
اللبناني لكرة القدم هاشم حيدر ،رئيس بلدية العيشية طوني
عون ،إمام بلدة كفررمان الشيخ غالب ضاهر ،ممثل رئيس دير
مار انطونيوس في النبطية االب مارون صفير ،رئيس جمعية
العمل البلدي في حزب الله مصطفى بدر الدين ،رئيس الحركة
الثقافية في لبنان بالل شرارة ،رئيسة ثانوية السيدة للراهبات
االنطونيات في النبطية االخت لوسي عاقلة ،طبيب القضاء في
النبطية الدكتور علي عجرم ،وشخصيات وفاعليات وجمع من
الفنانين واألدباء وأهالي من البلدة والجوار.
بعد النشيد الوطني ،وكلمة تعريف وترحيب من ناي منير
كسرواني ،قدّمت فرقة شادي أيوب للرقص الفولكلوري لوحات
فنية تراثية ،ثم ألقى راعي االحتفال الدكتور قبالن كلمة قال
فيها« :نرحب بكم في هذه البلدة الجنوبية العريقة ،ونحن في
ضيافة رمز من رموز الجنوب ،في ضيافة منير كسرواني ،ومنير

كما هو بال ألقاب وال تسميات ،سنديانة في هذا الجنوب الشامخ،
عمود من االعمدة الصامدة في هذا الجنوب ،فيه الطيبة والمحبة
والقيم الجنوبية السامية والصافية ،ونحن في ضيافته لبناء
متحف منير أسعد كسرواني في الجنوب ،والجنوب كله متحف
في كل شيء ،هذا الجنوب متحف التآلق ومتحف العلم والمحبة،
متحف الصمود ومتحف القيم ،ومع كل ذلك هو متحف التعايش،
وهذا التعايش هو جزء من اخالق أبناء الجنوب وقيمهم».
وقال« :على رغم االج��واء التي نعيشها مع منير كسرواني
اليوم بافتتاح متحفه ،ال نخفي أن االخطار تخيّم على وطننا،
ولكن علينا أن نتحدى المصاعب ،وأن نؤمن جميعا أننا سنبقى
معا ً وسنعيش معاً ،وسنهزم إرادة الشر معاً ،ألنّ إرادة الشر
مهما كانت قوية ومهما كان لها أذرع وأيدي كثيرة ،فإن إرادة
الخير تبقى اقوى».
وأضاف« :بلحمتنا وتعايشنا ومحبتنا وبتالقينا ،نستطيع
أن نحفظ وجودنا ونحفظ هذا الوطن ،ونحفظ أرضنا الغالية
التي ح ّررت من أكبر قوة في هذا العالم ،وال أعتقد ان قوة أولئك
الذين يريدون أن يعبثوا اليوم بأمن لبنان أكبر من قوة إسرائيل
التي احتلت أرضنا لعشرين سنة».
وتابع« :نحن جميعا ً نتألم لما يتعرض له جيشنا اللبناني،
وندعو الجميع إلى الوقوف خلفه ،ليس بالشعارات فقط فهو
ال يحتاجها ،بل يحتاج إلى وقفة جدّية وإلى امكانات ،أن نتكلم
لغة واحدة ،لغة ظاهرة وباطنة وبالمعنى ذاته ،أن نقدم له ما
يحتاجه ،وأن نقف خلف جنوده ،وجراحه ومع شهدائه ،ومع كل
جندي في هذا الوطن ،ألن هذا الجيش يدافع عن لبنان ،عن كل

قص شريط االفتتاح
خالل ّ

قرية ،وكل بلدة وعن كل إنسان ،كي نبقى وكي نعيش بح ّرية
ورخاء واستقرار في هذا البلد».
ثم ألقى الفنان منير بدوي كلمة ِباسم الحركة الثقافية في
لبنان قال فيها« :نعرفك يا عيشية منذ عرفنا منير كسرواني
الشاب الحالم لمستقبل زاهر وضيعة متألقة ،ابن البيطار أسعد
كرواني الذي تأبط هواءك وامتشق عطرك وسقط الى المدينة
فنانا ً ممثالً أبى إال أن يسكن المشهد الفني اللبناني فالحا ً مستالً
محراثه وصارخا ً في ب ّرية الوطن على عنزاته وغنماته ،تتقدمه
ابتسامة قروية بيضاء تعبيرا ً عن قلب معطاء».
وتابعِ « :باسم الحركة الثقافية ،نه ّنئ منير كسرواني علة هذا
الجهد الجميل ،وندعوا إلى تعميم ثقافة المتاحف ،في كل بقعة
لبنانية حتى ال تتكسر في االجيال رغبة االبداع فيهم ،ويختفي
التراث فتنهزم الرؤى ونمشي سريعا ً نحو النهاية».
وألقى الشاعر علي قانصو قصيدة من وحي المناسبة .ثم
كانت كلمة للفنان منير كسرواني عبّر فيها عن الفرح والسرور
ب��أن ص��ارت العيشية ملتقى تراثيا ً وفنياً ،فيها متحف من
رائحة االجداد وعرقهم وتعبهم وحزنهم وفرحهم ،وبأن افتتاح
متحف في الجنوب ،وفي العيشية خير دليل على استتباب
االمن واالستقرار في االماكن التي تحضر فيها المقاومة البطلة
والجيش اللبناني .الفتا ً إلى أنّ متحفه يضم اكثر من  300قطعة
أثرية منها  100قطعة غير معروضة.
ق��ص قبالن
بعدئذٍ ،انتقل الحضور إل��ى المتحف ،حيث
ّ
وك��س��روان��ي الشريط التقليدي الفتتاحه وك��ان��ت جولة في
أرجائه.

 ...وجولة في المتحف

المشار كون في الدورة
أقامت منفذية سلمية في الحزب السوري القومي
االجتماعي بالتعاون مع شعبة جمعية الهالل األحمر
السوري في سلمية ،دورة إسعافات أولية شاركفيها
مجموعة من القوميين والمواطنين .وشملت الدورة

تدريبا ً على كيفية التعامل السليم خ�لال إسعاف
ح���االت ال��ج��روح وال��ح��روق وال��ك��س��ور الناجمة عن
الحوادث والكوارث والحروب ،إضاف ًة إلى تدريبات
أخرى.

الملحق الثقافي الإيراني يزور بلدية الغبيري
زار الملحق الثقافي في السفارة اإليرانية في لبنان
حسن صحت ،يرافقه المستشار اإلعالمي الزميل علي
قصير ،بلدية الغبيري ،حيث التقيا رئيسها محمد
سعيد الخنسا بحضور عضو المجلس البلدي ماهر
سليم ،وتباحث المجتمعون بحسب بيان صدر عقب
االجتماع ،في سبل تفعيل التعاون والتنسيق بين

البلدية والمستشارية .كما ت ّم التوافق على إقامة
نصب تذكاري للشهيد مصطفى شمران تأكيدا ً على
ّ
لخط المقاومة والشهداء األبرار ،على أن
نهج الوفاء
تحدّد الخطوات التنفيذية واللوجستية للمشروع في
وقت الح��ق ،مع اإلش��ارة إلى تنفيذ التمثال الخاص
بالشهيد شمران في الجمهورية اإلسالمية االيرانية.

الخنسا مستقبالً صحت وقصير

�أخبار متفرقة
«�أن�صار الوطن» تزور عائلة ال�شهيد الها�شم في القبيات

قام وفد مشترك من مكتب منطقة الشمال في جمعية «أنصار الوطن» و«جمعية كشافة الغد» ـ مفوضية عكار
ـ فوج ببنين ،بزيارة عائلة الجندي الشهيد جان الهاشم في القبيات ـ عكار ،برئاسة رئيس مكتب الشمال في
«أنصار الوطن» حسين بركات ،وعبد الرؤوف بوالد .وقدّم الوفد التعازي نيابة عن مفوض عكار في كشافة الغد
مفوض البيئة ليث الحلواني ،كما قدّم الوفد درعا ً تقديرية لعائلة الشهيد.
وشكرت عائلة الشهيد الوفد على الزيارة ،وث ّمنت كثيرا ً هذه الخطوة .ث ّم ألقى بركات كلمة قال فيها« :إننا في
منطقة الشمال ،في جمعية أنصار الوطن ،جنبا ً إلى جنب مع المؤسسة العسكرية وعوائل الشهداء تقديرا ً م ّنا
لتضحياتهم ،فلوال تضحيات الشهداء لما بقينا ولما بقي الوطن».
حب الوطن ،وحبّنا لعوائل
وأضاف« :قدمنا إلى القبيات في ظل هذه التحدّيات لنؤكد أننا ال نهاب شيئا ً في ّ
الشهداء ،فزيارتهم واجب علينا وسيبقى الشمال عموما ً وعكار خصوصا ً خزان الجيش شاء من شاء وأبى من
أبى».

ً
دعما للقد�س والأ�سرى
اعت�صام لـ«الديمقراطية»

ن ّفذت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في بيروت ،اعتصاما ً جماهيريا ً دعما ً للقدس واألسرى ،وذلك أمام
«مدرسة أريحا» في مخيم شاتيال ،بمشاركة ممثلين عن االحزاب والقوى اللبنانية والفصائل واللجان الشعبية
الفلسطينية.
وتحدث خالل االعتصام عضو اللجنة المركزية في الجبهة أبو لؤي أركان الذي دعا السلطة الفلسطينية إلى
التعاطي مع ملف القدس كأولوية وطنية ونقلها إلى المحافل الدولية ،مشددا ً على أوسع تحركات فلسطينية
وعربية ودولية إلطالق سراح األسرى جميعاً ،وفي مقدّمهم سامر العيساوي عضو اللجنة المركزية في الجبهة.
وعرض أبو لؤي لمبادرة الجبهة للوحدة والخالص الوطني ،مؤكدا ً وقوف الشعب الفلسطيني إلى جانب
لبنان في مواجهة اإلرهاب ،مشيدا ً بحيادية الفلسطينيين باعتبارهم خارج التجاذبات ،وشاكرا ً للبنان دعمه
نضال الشعب الفلسطيني ،مطالبا ً بإقرار حقوقه االنسانية وفي مقدّمها حقه في العمل والتملك ،وتوفير األموال
الستكمال إعمار مخيم نهر البارد.

كما كانت كلمة للحملة األهلية لنصرة فلسطين وقضايا األمة وتج ّمع اللجان والروابط االهلية ألقاها ناصر
حيدر ،دعا فيها األحزاب والقوى الحية والشعوب إلى أوسع تحركات دعما ً للقدس واالسرى في مواجهة الصلف
«االسرائيلي».

ن�شاطات في وزارة البيئة

التقى وزير البيئة محمد المشنوق في مكتبه أمس ،المدير والممثل اإلقليمي لبرنامج األمم المتحدة للبيئة
لغرب آسيا « »UNEPحبيب الهبر ،وبحث معه في موضوع حماية البحر المتوسط من التلوث المنصوص عليه
في اتفاقية برشلونة ،وسبل ضمان االدارة المستدامة للموارد الطبيعية البحرية والساحلية وتعزيز التضامن
والتعاون بين الدول المتوسطية الساحلية.
ثم التقى وزير البيئة رئيسة جامعة « »AUSTهيام صقر على رأس وفد من الجامعة ضم نائب رئيس الجامعة
للشؤون االكاديمية الدكتور نبيل حيدر ومديرة الدائرة االعالمية والعالقات العامة ماجدة داغر ،وكان نقاش في
أمور تربوية وفي سبل التعاون بين الوزارة والجامعة في المجال البيئي ونشر التوعية والثقافة البيئية.
كما استقبل المشنوق وفدا ً من هيئة تطوير العمل البلدي برئاسة نبيل سوبرة ،طلب رعايته ندوة تحت عنوان
«المواطن والبلديات» ،التي ستقام في كانون االول المقبل بهدف تبيان العالقة بين المواطن والبلدية وواجبات
وحقوق كل منهما تجاه اآلخر.
على صعيد آخر ،نظمت وزارة البيئة بالتعاون مع وزارة االقتصاد والتجارة االجتماع الثالث للجنة الفرعية
المشتركة اللبنانية األوروبية للنقل والطاقة والبيئة (بما فيها المياه) في إطار خطة عمل السياسة األوروبية
للجوار في فندق «راديسون» ـ بيروت ،فكان عرض ألهم المستجدات على صعيد السياسات والتشريعات
المتعلقة بقطاعات النقل والطاقة والبيئة والمياه والتغير المناخي.
وشارك في االجتماع رئيسة بعثة االتحاد األوروب��ي السفيرة آنجلينا إيخهورست وسفير قبرص هومير
مافروماتيس وسفير بلجيكا آلِكس لينارتس ،وممثلون عن سفارات إسبانيا والدنمارك وسلوفاكيا وفرنسا
ورومانيا وإيطاليا وألمانيا.
كما شارك في اللقاء بعثة تقنية من االتحاد االوروبي وممثلون عن وزارات الطاقة والمياه واألشغال والنقل،

والخارجية والمغتربين والبيئة واالقتصاد والتجارة .وقد تم االطالع من الجهات اللبنانية الرسمية المعنية على
تقدم عملها في المجاالت المذكورة تمهيدا ً لوضع الخطة المستقبلية للسياسة األوروبية للجوار للسنوات المقبلة،
ال سيما لجهة تقديم الدعم التقني والمالي للبنان.
وأثنى ممثل وزير البيئة غسان صياح على أهمية التعاون بين االتحاد االوروبي والحكومة اللبنانية ،خصوصا ً
أن االتحاد األوروبي يحرص دائما ً على إشراك الحكومة اللبنانية منذ البداية في عمليات التخطيط والبرمجة
للمشاريع المشتركة.

ندوة بيئية في جبيل

أقامت جامعة القديس يوسف بالتعاون مع بلدية جبيل ،وفي إطار البرنامج البيئي األوروبي «غرييت ميد»،
ندوة في المركز الثقافي البلدي في جبيل ،عالجت مواضيع تتعلق بالحفاظ على البيئة وإدارة شواطئ البحر
المتوسط ومراقبتها ،بحضور جمعيات أهلية.
بداية ،رحبت عضو بلدية بيبلوس نجوى باسيل بالحضور وسلطت الضوء على المشاركة الفعالة للبلدية في
عدد من المشاريع البيئية ،معدّدة الصعوبات التي تعترض إقامة مشاريع كهذه ،واضعة الوضع األمني السيئ
في خانة تلك الصعوبات.
ثم عرضت مديرة المشروع الدكتورة ماجدة بو داغر خراط من جامعة القديس يوسف ،لمحة عن مشروع
«غرييت ميد» وأهدافه .وشرحت أنّ الهدف من هذا الحدث العمل بكل تطلعات الجهات المحلية المعنية
والمشاركين ومطالبهم ،خصوصا ً في المراحل األولى من تنفيذ المشروع ،من أجل ملكية سليمة وصحيحة في ما
يخص قيام العمليات والنتائج على السواء.
وشددت الدكتورة رنا الزين من جامعة القديس يوسف على تميّز النظم البيئية في المناطق الساحلية على
البحر المتوسط ،وتأثير االنسان على التنوع البيولوجي فيها.
ثم عرضت المهندسة سارة الجعيتاني دراسة أجريت على شواطئ منطقة بيبلوس .وأظهرت النتائج األولية
لهذه الدراسة ،وفي مواقع مختلفة من المنطقة ،أن التنوع النباتي يعاني من التأثير السلبي للنشاطات السياحية
والتمدن والتلوث على توزيع األنواع النباتية.

