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حمليات

ور�شة عمل في ال�سراي عن �إدارة المعلومات واال�ستجابة لحاالت الطوارئ
افتتحت اللجنة الوطنية إلدارة
ال���ك���وارث ،ورش���ة ع��م��ل ع��ن إدارة
المعلومات واالستعداد واالستجابة
لحاالت الطوارئ ،وذلك في السراي
الحكومية ،بالتعاون مع برنامج
األم��م المتحدة اإلنمائي م��ن خالل
وح��دة إدارة مخاطر ال��ك��وارث لدى
رئ��اس��ة مجلس ال�����وزراء ،ومكتب
تنسيق الشؤون االنسانية اإلقليمي
للشرق األوس���ط وش��م��ال أفريقيا.
بحضور ع��دد من ال��م��دراء العامين
ومحافظين وقائمقامين وممثلين عن
مختلف الوزارات اللبنانية ،وأعضاء
في اللجنة الوطنية إلدارة الكوارث،
إضافة إل��ى شخصيات اجتماعية
وإعالمية.

راندا

وألقى مدير برنامج األمم المتحدة
اإلنمائي في لبنان لوكا ران��دا كلمة
شدّد فيها على التعاون الوثيق بين
وك��االت االم��م المتحدة والحكومة
اللبنانية .الفتا ً إلى أن برنامج األمم
المتحدة اإلنمائي يعمل منذ فترة
على دعم الحكومة اللبنانية لتطوير
استراتيجية إدارة مخاطر الكوارث
لزيادة القدرة على مواجهة الكوارث
والح ّد منها.
وأكد راندا أهمية إدارة المعلومات
ف��ي ح���االت ال��ط��وارئ اإلن��س��ان��ي��ة،
م��ا يشكل ال��ج��زء ال��ح��ي��وي م��ن أيّ
عملية لجمع بيانات موثوقة عن
مواقع المحتاجين من أجل مساعدة
إنسانية فعالة وفي الوقت المناسب.
الفتا ً إلى أنّ الهدف الرئيس من ورشة
العمل تعزيز استخدام المعلومات
لتحسين اتخاذ القرارات في مجال
االس��ت��ج��اب��ة واالس��ت��ع��داد لحاالت
الطوارئ.

المشاركون في ورشة العمل

مارتين

ثم ألقى مدير مكتب األمم المتحدة
لتنسيق الشؤون اإلنسانية في لبنان
يانيك مارتين كلمة أ ّك��د فيه أ ّن��ه ال
يمكن التنبؤ بوقوع ال��ك��وارث ،فهي
قد تحدث في أيّ مكان وأيّ زمان من
دون القدرة على منعها تماماً .لذلك،
يبقى التأهب لها أمرا ً أساسيا ً من أجل
التخفيف من حجم األضرار الناتجة
عنها بقدر المستطاع.
وأشار مارتين إلى أن االستثمار في
التأهب للكوارث مهم للغاية ويبقى
أقل كلفة من الموارد المطلوبة لتلبية
الحاجات في حاالت الطوارئ.

القيسي

وكانت كلمة لمدير عام العام النقل

الب ّري والبحري عبد الحفيظ القيسي
ممثالً الحكومة اللبنانية دعا فيها إلى
تحصين لبنان ض ّد الكوارث من خالل
تضافر الجهود كافة على المديات:
القصير والمتوسط والطويل.
وق����ال« :ع��م��دت ل��ج��ن��ة ط���وارئ
ال��ك��وارث ال��ت��ي أنشئت ف��ي شباط
 2011على إثر العواصف الشديدة
التي خلّفت أض���رارا ً كثيرة بشرية
ومادية ،إلى سلسلة نشاطات تهدف
إلى تعزيز آليات التنسيق لتفعيل
عمليات االستجابة .كذلك شملت
النشاطات كل من م��ن��اورة مكتبية
حول حصول انفجار ترأسها دولة
رئيس مجلس ال��وزراء وش��ارك فيها
المدراء العامون األعضاء في لجنة
تنسيق الكوارث ومناورة حية حول
ح��ص��ول تسونامي بالتعاون مع

قضاء جبيل ،شارك فيه أكثر من 150
عنصرا ً من األجهزة األمنية والدفاع
المدني والصليب األحمر كذلك أعضاء
لجنة تنسيق أعمال الكوارث».
ون ّوه القيسي بعمل اللجنة التي
واك��ب��ت م��ن خ�لال غ��رف��ة العمليات
التي أحدثتها في السراي الحكومية،
اإلج��راءات الميدانية والتنسيق بين
كافة األجهزة المدنية والعسكرية
أثناء األح��داث األليمة التي عصفت
بلبنان بين حين وآخر ،والتي تمثلت
بأعمال إرهابية من خالل تفجيرات في
أكثر من منطقة لبنانية .وكان للجنة
دور فاعل في احتواء هذه األح��داث
وتخفيف أثرها على المجتمع.

ورشة العمل

ورش���ة العمل ه��ذه تمتد لثالثة

أيام ،يشارك فيها أعضاء من اللجنة
الوطنية إلدارة الكوارث كذلك اللجنة
التقنية التابعة لها ،وإدارة اإلحصاء
المركزي ومديرية الشؤون الجغرافية
ف��ي الجيش اللبناني إل��ى جانب
جهات تنسيق إدارة المعلومات،
واختصاصيين ف��ي التنسيق من
مكاتب المنسق المقيم ف��ي لبنان
وممثلين عن مختلف ال���وزارات في
لبنان.
وتط َرح خالل ورشة العمل عناوين
عدّة من بينها:
ـ ت��ع��ري��ف ن��ظ��ام االس��ت��ج��اب��ة
االنسانية الدولية.
ـ لمحة شاملة عن إدارة المعلومات
في مجال االستجابة اإلنسانية.
ـ دورة إدارة المعلومات :جمع
ال��ب��ي��ان��ات ومعالجتها وتحليلها
ونشرها.
ـ البيانات وغيرها من المعايير،
ضمنا ً رموز المواقع.
ـ تقييم الحاجات (أداة التقييم
األولي السريع المتعدّد).
ـ أدوات التنسيق العادية :قاعدة
بيانات « ،»3Wقوائم المعارف.
ـ مشاركة المعلومات وشبكة إدارة
المعلومات.
ـ ن��ظ��ام المعلومات الجغرافية
ورسم الخرائط.
ـ االستعداد لالستجابة والتخطيط
للطوارئ.
ـ دور الهيئات الحكومية الرئيسة
ف��ي االس��ت��ج��اب��ة ف��ي م��ج��ال إدارة
المعلومات واالستعداد لالستجابة.
ـ إدارة المعلومات العملية في
سياق االستجابة.
على أن يضع ال��م��ش��ارك��ون في
نهاية ال��ورش��ة م��س��ودّة خطة عمل
بهدف تحسين مستويات تنسيق
إدارة المعلومات.

متفرقة
�أخبار
ّ
ظاهرة الأطفال مبكري الوالدة
و�أولويات الدولة

دعت جمعية « »Neonate Fundبمناسبة اليوم العالمي
للوالدات المبكرة ،إلى سياسة حكومية شاملة تضع ظاهرة
األطفال المبكري الوالدة ضمن أولويات الدولة وتحسين تصنيف
لبنان دوليا ً في هذا المجال ،مشدّد ًة على ضرورة توفير المساواة
بين المواطنين في الحصول على فرص إنقاذ أطفالهم المولودين
باكراً ،نظرا ً إلى أن تكلفة رعايتهم في لبنان هي األغلى في العالم.
وأصدرت الجمعية بيانا ً قالت فيه إنّ االمم المتحدة وعبرها
منظمة الصحة العالمية أقرت هذه المناسبة من أجل التوعية
على مخاطر هذه الظاهرة والحض على مواجهتها في كل الدول.
وأضافت أن اإلحصاءات تشير إلى أن نحو  15مليون طفل في
العالم يولدون قبل أوانهم مع كل ما يرافق ذلك من مخاطر على
وأسرهم.
حياتهم وحياة أمهاتهم َ
وختمت الجمعية بتأكيد عزمها مضاعفة الجهد لتح ّل الذكرى
تحسن تصنيف لبنان دوليا ً في إنقاذ األطفال
السنوية المقبلة وقد
ّ
المولودين باكراً.

م�ؤتمر عن �أمرا�ض
الغدد ال�صم وال�سكري

افتتحت الجمعية اللبنانية ألمراض الغدد الصم والسكري
والدهنيات ووزارة الصحة ،في اليوم العالمي للوقاية من أمراض
السكري ،المؤتمر العلمي العاشر برعاية وزير الصحة العامة
وائل أبو فاعور في فندق «متروبوليتان» ،متعاونة مع نقابتي
األطباء والممرضات ،ومركز الرعاية الدائمة والجمعية اللبنانية
لعلم التغذية ،وذلك بهدف لنشر التوعية عن أهمية الوقاية من
ارتفاع السكر في الدم ،وتسليط الضوء على خطر البدانة واهمية
االكل الصحي واعتماد نمط حياة سليم.
وتخلل االفتتاح كلمات لكل من رئيس الجمعية اللبنانية
ألمراض الغدد الصم والسكري والدهنيات الدكتور منذر صالح،
ونقيب األطباء البروفسور أنطوان بستاني ،والوزير أبو فاعور
ممثالً بالدكتور أكرم أشتي ،وقدّمت االحتفال الدكتورة منى نصر
الله.
وكانت محاضرة للعامة عن العناية بقدم مريض السكري
تحت عنوان «أنقذ قدمك» ألقاها رئيس «الجمعية االوروبية
للسكري» االختصاصي في الغدد الصم والسكري البروفسور
آندرو بولتن والدكتورة كارين شارا ،اللذان حضرا للمشاركة في
أعمال المؤتمر.
وعقدت طاولة مستديرة عنوانها «مرض السكري هل نسيطر
عليه باعتماد نظام غذائي جيد ونمط حياة سليم؟» ركزت
على متابعة مريض السكري من مختلف الجوانب وخصوصا
التشجيع العتماد نمط صحي وسليم ،بمشاركة عدد من الخبراء
متعدّدي االختصاص.
رئيس «الجمعية اللبنانية للغدد الصم والسكري والدهنيات»
الدكتور منذر صالح لفت إلى ان عدد مرضى السكري يتزايد ويقدر
أن يصل إلى أكثر من  500مليون في العالم عام  2030ونسبة
كبيرة من هؤالء المرضى ليسوا على علم بمرضهم .وتحدثت
رئيسة «الجمعية اللبنانية لعلم التغذية» وعميدة كلّية الزراعة
والعلوم الغذائية في «الجامعة االميركية في بيروت» الدكتورة
نهال حوال عن أهمية التغذية في العالج والحماية من السكري،
والدور االساس المساند الختصاصية التغذية في هذا المجال.
وتحدّثت االستاذة في «الجامعة االميركية في بيروت» ومنسقة
الماجستير في اختصاص العناية من األمراض المزمنة الدكتورة
سمر نور الدين عن أهمية إدارة مرض السكري عند البالغين وكبار
السن ،وأهمية دور الممرضة في المستشفى وخارجه ،من حيث
التركيز على التثقيف الصحي في ما يتعلق بنمط الحياة السليم،

مانزي خالل زيارته ميتم تبنين

يكرمان عوائل ال�شهداء
حزب اهلل وبلدية بعلبك ّ
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ياغي :المقاومة ا�ستمرار ال يعرف ّ
التوقف

ياغي يتسلّم الدرع التذكارية

وسام درويش
ك ّرم حزب الله عوائل الشهداء ،لمناسبة يوم الشهيد،
وبالتعاون مع بلدية بعلبك في «مطعم النورس» في
بعلبك ،بحضور مسؤول حزب الله في البقاع محمد ياغي،
مسؤول مؤسسة الشهيد الشيخ مازن رعد ،مسؤول العمل
البلدي في الحزب حسين النمر ،مسؤول منطقة بعلبك
حسين نصر الله ،مسؤول «جهاد البناء» خالد ياغي ،علي
كركبا ممثالً حركة أمل ،رئيس بلدية بعلبك حمد حسن،
رئيس اتحاد بلديات بعلبك حسين عواضة ،وفاعليات
سياسية واجتماعية ودينية.
وألقى رئيس بلدية بعلبك حمد حسن كلمة أكد فيها
دورالشهيد في حماية األوط��ان ودرء األخطار من رياح
الخارج ،وقال« :بفضل الشهداء والمجهادين والجيش تمك ّنا
نوجه التحية للجيش
من حماية الوطن ،وفي يوم الشهيد ّ
الذي قدّم عشرات الشهداء وأسقط إمارات الظلم والضالل».
وأكد ياغي أنّ أيّ تهديد جدّي من قبل العدو الصهيوني
للمسجد اﻻقصى ،يعني حربا ً جديدة ستشتعل في المنطقة

تكون نتيجتها زوال «إسرائيل» من الوجود.
وقال« :نحن نقاتل في سورية دفاعا ً عن وجودنا ،نقاتل
مشروع األقزام المجتمعين من  100بلد الذين لم يقبلوا
النصيحة بالعودة إلى ديارهم ،وسنبقى نقاتلهم حتى
يسقط مشروعهم ،وتنتهي هذه الشرذمة الحاقدة التي
تمارس أبشع الجرائم».
متوجها ً إلى المتط ّرفين المرتزقة« :إن كنتم
وأضاف
ّ
تظ ّنون أنكم ستخضعون بوحشيتكم اﻻمة ،فقد خسئتم
وخابت أمانيكم ،فنحن أمة منتصرة ،وشعارها :القتل لنا
عادة وكرامتنا من الله الشهادة .شهداؤنا سادتنا ،وقادتنا
وكل وجودنا ،إذ كتبوا بدمائهم أنّ النصر حليف المؤمنين،
وعهدنا أن نحفظ أماناتهم ،ونرعى وصاياهم ،ونكمل ما
بدأوه ،فمسيرة المقاومة استمرار ﻻ يعرف التوقف».
وختم ياغي« :إنّ ما توصلنا إليه من إنجازات كان
بفضل الشهداء الذين قدّموا أغلى ما لديهم وبذلوا أرواحهم
والدماء من أجل حفظ األمانة».
وفي الختام ،قدّم رئيس البلدية درعين تقديريتين ،لكل
من قيادة منطقة البقاع ومؤسسة الشهيد.

البعريني يرعى م�صالحات في وادي الريحان

والتنسيق بين اختصاصيي الصحة ،ومتابعة المريض.
المديرة الطبية في مركز الرعاية الدائمة الدكتورة تيريز أبو
نصر قالت إن المركز يقدم العناية الشاملة لالطفال الذين يعانون
من السكري النوع االول ،من قبل فريق طبي متعدّد الخبرات.
وأضافت« :هذا االهتمام الشامل يؤدي إلى حياة أفضل ألننا نهتم
بالجانب الطبي من حيث تناول العالجات المناسبة والمتطورة
للسكري ،إلى االهتمام بالجانب النفسي الذي يساعد المصاب
بالسكري والعائلة المحيطة به في تقبّل المرض واالنخراط
السليم في المجتمع».
وتحدث الطبيب والمحلل النفسي الدكتور شوقي عازوري عن
أهمية إدارة األمراض المزمنة من الناحية النفسية ،وعن تبعات
المرض النفسية على مريض السكري وعائلته وكيفية التعاطي
السليم مع هذه الحالة الصحية.
وتحدثت المدربة الرياضية ستيفاني سمعان عن أهمية
الرياضة بالنسبة إلى مريض السكري ،واعتبرت أنها تساعده
في إدارة مرضه والشعور بأنه في حال صحية أفضل شرط أن
يترافق مع التمرين نظام غذائي خاص به يلتزم خالله كمية
الطعام ونوعيته قبل ممارسة الرياضة وبعدها.
وشددت على أهمية ممارسة الرياضة بشكل خاص وفردي لكل
مريض ألنّ من يعاني من النوع الثاني يمكنه مزاولة عدد من أنواع
الرياضة ،غير أن على مريض النوع األول اعتماد تمارين خاصة
واالنتباه إلى التوقيت في تناول الدواء والوجبات الغذائية.

 ...وعن الأورام ال�سرطانية في
«كليمن�صو الط ّبي»

ّ
نظم «مركز كليمنصو الطبّي  ،»CMCبالتعاون مع «جونز
هوبكنز إنترناشونال» ،مؤتمر األورام السرطانية الثاني ،حضره
اختصاصيون محليون ودوليون في عالج األم��راض واألورام
السرطانية الذين قدّموا محاضرات عن رعاية مرضى السرطان،
بما في ذلك الكشف المبكر ،الوقاية ،األبحاث وأحدث طرق العالج
في كافة مجاالت وأنواع السرطان.
وع��ل��ق ال��دك��ت��ور م��ؤن��س ق��ل��ع��اوي ،ال��رئ��ي��س التنفيذي في
«مركز كليمنصو الطبي» قائالً« :إنه لشرف لنا أن نستضيف
المؤتمر الثاني لألورام السرطانية بالتعاون مع جونز هوبكنز
إنترناشونال ،تأكيدا ً على التزام المستشفى موقع الريادة على
صعيد االبتكار واالمتياز وتقديم كل ما هو جديد في مجال الرعاية
داخل لبنان والمنطقة».
وأض���اف« :مرضانا يستحقون أفضل نوعية من الرعاية
المتوفرة ،ونحن سنسعى دائما ً إلى توفير ذلك لهم من خالل
التعليم المستمر الذي نقدّمه لفريق عملنا».
ومن بين المتحدثين الرئيسيين في المؤتمر :الدكتور ناجي
خوري ،االختصاصي في األشعة واألورام في «جونز هوبكنز»
والدكتور علي بيضون ،أستاذ جراحة األعصاب في جامعة «جونز
هوبكنز» ،والدكتور رونان كيلي ،المدير الطبي لقسم األورام في
«جونز هوبكنز» ،والدكتور سامي الخطيب من األردن ،والدكتور
حمدي عبد العظيم ،رئيس قسم األورام في جامعة القاهرة.
وقدّم البروفسور مروان غصن ،مدير مركز السرطان في «مركز
كليمنصو الطبي» ورئيس المؤتمر ،موجزا ً عن المواضيع الرئيسة
التي نوقشت خالل المؤتمر وقال« :إن العالج الكيماوي في الوقت
الراهن يقتل الخاليا الطبيعية والخاليا السرطانية ،ما قد يؤدّي
إلى آثار جانبية خطِ رة .أما الجهاز المناعي ففعّ ال بشكل ملحوظ
في محاربة الغزاة البكتيرية والفيروسية في حين يجنب الخاليا
الطبيعية .أما الطريقة الجديدة في عالج السرطان فهي تمكين
نظام المناعة الذاتية للمريض من القضاء على األورام ،بدال ً من
استهداف خاليا السرطان بوساطة العالج الكيماوي .وعلى
عكس عالجات السرطان التقليدية ،يمكن أن تؤدّي العالجات
المناعية إلى استجابات سريرية طويلة األمد».

(محمد أبو سالم)

كما عُ رض التقدّم الذي أحرز في معالجة أورام العمود الفقري
بوساطة التقنيات الجراحية المتقدمة أو العالج اإلشعاعي
المجسم.
إضافة إلى ذلك ،احتل سرطان الرئة جزءا ً كبيرا ً من النقاش
تر ّكز على النتائج الواعدة للعالج المناعي و«اإلجراء المينيملي»
الجديد في تقييم األورام تلك (الموجات فوق الصوتية داخل
القصبة .)EBUS
كما أخذت الرعاية الملطفة مكانا ً هاما ً في المؤتمر بما فيه
استعراض المحظورات في رعاية مرضى السرطان في دول
الشرق األوسط.
أخيراًُ ،سلّط الضوء على «المحاكاة  ،»Simulationوهي
طريقة مبتكرة لتدريب الممرضات وغيرهن من االختصاصيين
في مجال الرعاية الصحية على إجراءات جديدة وتقنيات الرعاية
الصحية للحصول على مستويات أفضل في إدارة المرضى
ودعمهم.

مانزي يجول في تبنين

زار رئيس مكتب التعاون العسكري ـ المدني اإليطالي
المايجر جوزيبي مانزي ،بلدة تبنين في قضاء بنت جبيل،
حيث بدأ جولته بلقاء رئيس مجلس إدارة مستشفى تبنين
الحكومي محمد حمادي الذي شكر الوحدة اإليطالية على دعمها
ومساندتها أهالي الجنوب ،خصوصا ً في المجال الصحي.
وبعد تفقده أقسام المستشفى التي ساهمت في إنجازها
الوحدة اإليطالية ،بحث حمادي ومانزي في سبل التعاون
المشترك بما يفيد أبناء المنطقة.
وفي سراي تبنين ،التقى مانزي رئيس البلدية نبيل فواز الذي
شكر قائد القطاع الغربي في «اليونيفيل» الجنرال ستيفانو دل
كول على دعمه ومساندته السلطات المحلية .من ّوها ً بالدور
الريادي الذي تقوم به الوحدة اإليطالية في سبيل تحقيق األمن
و االستقرار في جنوب لبنان.
واختتم مانزي جولته ب��زي��ارة ميتم تبنين ،حيث التقى
المدير العام محمد ف��واز وعلي سعد ،وكانت مناقشة حول
أوضاع المؤسسة الخيرية وسبل التعاون مع الوحدة اإليطالية
لتحسين هذه األوضاع.

العيد الـ129
لـ«الخيريةالكاثوليكية»

احتفلت «الجمعية الخيرية الكاثوليكية» في أبرشية الفرزل
وزحلة والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك ،بعيدها الـ 29بعد
المئة ،خ�لال ق��دّاس ترأسه راع��ي األبرشية المطران عصام
يوحنا درويش في كاتدرائية سيدة النجاة ،بمشاركة المطران
آندريه حداد والنائب األسقفي العام األرشمندريت نقوال حكيم
واألب أومير عبيدي .بحضور رئيس غرفة التجارة والصناعة
والزراعة في زحلة إدمون جريصاتي ،رئيس الجمعية غابي
بريدي واألعضاء ،رئيس الجمعية السابق عزيز أبو زيد ،وحشد
كبير من الزحليين.
وأل��ق��ى ال��م��ط��ران دروي���ش عظة ض ّمنها ت��اري��خ الجمعية
والهدف من إنشائها ،وقال« :الرحمة عنوان الجمعية الخيرية
الكاثوليكية التي نحتفل اليوم بعيدها السنوي الـ  ،129أراد
مطران المدينة أن ينشر رحمة الكنيسة إلى ك ّل أبناء المدينة
فكانت الجمعية».
وأض��اف« :الجمعية ال تعرف الحدود ،ال تفرق بين إنسان
وآخ��ر .هي للفقير والمحتاج من أبناء المدينة ،وربما علينا
أن نتخطى الطائفية ألن الخدمة والرحمة ال يعرفان الحدود
الطائفية وال الحدود الدينية».
وبعد ال��ق��دّاس ،تقبل المطرانين دروي��ش وح��داد ورئيس
الجمعية وأعضاؤها التهاني ،وأقيم كوكتيل للمناسبة.

مقدّم الحضور في مؤتمر األورام السرطانية في «كليمنصو الطبّي»

رعى رئيس «التج ّمع الشعبي
العكاري» النائب السابق وجيه
البعريني مصالحات أجراها في
مق ّر التج ّمع في وادي الريحان،
ومنها مصالحة بين آل حموضة
من بلدة الحصنية وآل البعريني
م��ن ب��ل��دة مشمش ،وأخ���رى بين
آل ش���وك وال��ج��ع��م م��ن الضنية
وآل ح��ي��در م���ن ب��ل��دة ف��ن��ي��دق،
وق��ام ب��ج��والت ف��ي ب��ل��دات بزبينا
والشطاحة والحويش والعبودية.
وك��ان��ت ل���ق���اءات ج��ان��ب��ي��ة مع
بعض الفاعاليات تطرق الحديث
فيها إلى الوضع العام في البالد
والمرحلة الصعبة التي يمر بها
الوطن ،وتحدّث البعريني قائالً:
«يمر وطننا لبنان كما كل المنطقة
ب��م��رح��ل��ة ص��ع��ب��ة ودق��ي��ق��ة ج��دا ً

تستدعي من كل األفرقاء اللبنانيين
التكاتف والتضامن ،والتعالي عن
ال��خ�لاف��ات والحسابات الضيقة
ألج��ل مصلحة الجميع ولبنان
الواحد الموحد».
وأض��اف« :نشدّد على ضرورة
أال ي��ت��ع��اي��ش ال��ل��ب��ن��ان��ي��ون مع
ال��ف��راغ ال��ذي يع ّم بلدنا على كل
المستويات من رئاسة وحكومة
ومجلس نيابي ،ومواقع إدارية».
وق���ال البعريني متط ّرقا ً إلى
م��ا ي��ج��ري ف��ي س���وري���ة« :نحن
ن��ت��س��اءل ال��ي��وم ه��ل م��ن مشروع
خاص لتقسيم سورية القومية إلى
دويالت على أساس طائفي؟ تماما ً
كما فعل االس��ت��ع��م��ار الفرنسي،
وه��ل م��ن م��ش��روع لمدينة حلب؟
م��ع تأكيدنا على وع��ي القيادة

السورية ،التي اقتنع الجميع بعدم
امكانية وجود حل في سورية من
دون رع��اي��ة السلطة السياسية
المتثلة بالرئيس الدكتور بشار
األسد».
ودعا البعريني الدولة اللبنانية
إل��ى وض��ع الخالفات السياسية
ج��ان��ب��ا ً وال��ت��ن��س��ي��ق ع��ل��ى أع��ل��ى
المستويات مع س��وري��ة ،إضافة
إلى التعاون مع الجيش العربي
السوري الذي ،على رغم تع ّرضه
ألب���ش���ع ه��ج��م��ة ،أث���ب���ت ق��درت��ه
وتماسكه في مواجهة االره��اب.
كما يجب ع��دم إغفال االتفاقيات
الموضوعة بين البلدين لحفظ
األم��ن واالستقرار ،والقضاء على
االره��ـ��اب ال��ذي يتهـدّد المنطقة
ككل.

الأمن العام ودوره ...محا�ضرة في طرابل�س
ّ
نظمت «جمعية أصدقاء قوى األمن» ،محاضرة لطالب
ثانوية «الليسيه اللبنانية» في أبي سمراء تحت عنوان:
«إع���رف مؤسسات وط��ن��ك» ،ألقاها ال��م�لازم أول بالل
شبيب من المديرية العامة لألمن العام بحضور رئيس
الجمعية عبد الغني هرموش ومدير مدارس «الليسيه»
مروان بيروتي وناظرة الثانوية جومانا هاجر ،وعدد من
المعلمين والطالب.
وتحدث هرموش وهاجر ،مشيرين إلى أهمية التوعية
ح��ول األم��ن لبناء جيل يفهم مؤسسات وطنه ويحسن
االلتفاف حولها تدعيما ً لمسيرة األمن والقانون وتفعيالً
لالستراتيجية األمنية التي تجمع المواطن ورجل األمن في
تجسد معاني التعاون والتضافر والتالقي
بوتقة واحدة
ّ
لخدمة لبنان .كما ن ّوها بجهود األمن العام ودوره المهم
في حفظ أمن الحدود البرية والجوية والبحرية .شاكرين
اللواء عباس إبراهيم والمديرية العامة لألمن العام لحسن
التعاون مع الجمعية وإدارة الثانوية.

وك��ان شبيب قد استهل محاضرته بلمحة تاريخية
عن األمن العام ،موضحا ً مهام هذا الجهاز حول جميع
المعلومات السياسية واالقتصادية وتنفيذ التدابير
األمنية ومكافحة األح��زاب المنحلة والجمعيات السرية
والممنوعة.
وعن الرقابة اإلعالمية قال شبيب« :إن مهام األمن العام
مراقبة وسائل ّ
البث المرئي والمسموع وأشرطة التسجيل
السينمائية ومراقبة المطبوعات والتسجيالت» .كما شرح
كيفية التعاطي مع األجانب ومراقبتهم على األراض��ي
اللبنانية.
وعن مهام األمن العام التقنية أوضح شبيب كيفية
إعطاء جوازات السفر اللبنانية وجوازات المرور ومنح
بطاقات اإلقامة الموقتة والدائمة وتنظيم وثائق سفر
لالجئيين الفلسطينين وإص��داره��ا ،واإلش���راف على
كافة المعامالت العائدة لطلبات التج ّنس واألح��وال
الشخصية.

«الكورية» تد�شّ ن طريق ًا في العبا�سية
صور ـ محمد أبو سالم
ّ
دشنت الوحدة الكورية العاملة
ضمن إطار قوات الطوارئ الدولية
في لبنان «اليونيفيل» ،بالتعاون
مع بلدة العباسية ،طريق مسجد
البلدة التي أعادت تأهيلها الوحدة
ال��ك��وري��ة ،وذل���ك بحضور رئيس
اتحاد بلديات صور عبد المحسن
الحسيني ،قائد ال��وح��دة الكورية
الكولونيل ه��ام ن��ام غيو ،ورئيس

بلدة العباسية علي فواز ،وعدد من
رؤساء بلديات المنطقة وحشد من
االهالي.
وألقى الحسيني كلمة شكر ،كما
ألقى ف�� ّواز كلمة ث ّمن فيها مبادرة
الوحدة الكورية النبيلة.
وقال الكولونيل غيو« :إن ما نقوم
به من ضمن األوليات في اهتماماتنا،
وأنا سعيد إلنجاز هذه الطريق التي
تضمن التنقل بسالم لألهالي».
وأكد أنّ الوحدة الكورية كانت وال

يقصون شريط االفتتاح
غيو والحسيني وفواز ّ

السباقة في تنفيذ المشاريع
تزال ّ
وتنظيم النشاطات االجتماعية
لمصلحة أهالي الجنوب .وأعلن أ ّنه
في المستقبل القريب ستن ّفذ الوحدة
مشاريع أخرى لسالمة السكان.
وف����ي ال���خ���ت���ام ،أق���ي���م ع��رض
فولكوري أدّاه الجنود الكوريون،
استه ّل بقرع الطبول ،وتلته لوحات
تراثية راقصة .ثم تبادل الكولونيل
غ��ي��و ورئ���ي���س االت���ح���اد درع��ي��ن
تذكاريتين.

