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حمليات

يوم لفل�سطين
تكريم ال�سيناتور الأ�سترالي �شوكت م�سلماني
ّ
يتحول �إلى ٍ

كار :حان الوقت البتعاد �أ�ستراليا عن ا ّتباع �سيا�سة �أميركا الخارجية

حسين الديراني
ك ّرم المغترب أحمد ديب في منزله،
السيناتور األس��ت��رال��ي ـ اللبناني
شوكت مسلماني ،تقديرا ً لخدماته
المقدّمة للجاليات اللبنانية والعربية،
ولمواقفه ال��داع��م��ة ح��ق��وق الشعب
الفلسطيني في البرلمان األسترالي،
والمطالبة باالعتراف بدولة فلسطين.
ح��ف��ل ال��ت��ك��ري��م ح���ض���ره وزي���ر
ال��خ��ارج��ي��ة األس���ت���رال���ي ال��س��اب��ق
السيناتور بوب كار وعقيلته هيلينا،
النائب جولي أوف��ان��س ،النائب عن
ح��زب «األح���رار األس��ت��رال��ي» طوني
عيسى ،الشيخ كمال مسلماني ممثل
المجلس اإلسالمي الشيعي األعلى،
السفير العراقي الدكتور مؤيّد صالح
والمساعد الدكتور جمال بغدادي،
القنصل الفخري للجمهورية العربية
السورية ماهر دب��اغ ،نائب القنصل
العراقي في سدني مظفر الجبوري،
هافان عزيز ممثالً إقليم كردستان
العراق ،رئيس مجلس الجالية وعضو
بلدية ليفربول علي كرنيب ،وعد ٌد من
أعضاء مجالس البلديات ،إضاف ًة إلى
سمير يوسف عن «المجلس العراقي
الكلداني» ،وممثلي األحزاب الوطنية

اللبنانية وحركة أمل ،والتيار الوطني
الحر ،تيار المردة ،والحزب السوري
ال��ق��وم��ي االج��ت��م��اع��ي ،والجمعيات
الخيرية اللبنانية :مرياطة ،بحنين،
الضنية ،ال��ع��رق��وب ،س��ان ج��ورج،
ومجلس الجالية ،واألحزاب العراقية،
وات��ح��اد ال��دك��ات��رة ال��ع��رب ،ورج��ال
اعمال ،وممثلي اإلعالم العربي.
ق�دّم االحتفال المسؤول اإلعالمي
مرحبا ً
في حركة أمل عباس عبد الله ّ
�ص بالشكر صاحب
بالضيوف ،وخ� ّ
الدعوة.
أم��ا ال��م��ك� ّرم مسلماني ،فاسته ّل
كلمته بعد الشكر والترحيب قائالً:
«المناسبة والتكريم ليسا ل��ي ،بل
لعمالق السياسة السيناتور بوب كار
وزي��ر الخارجية األسترالي السابق
الذي يحمل مشروع االعتراف بدولة
فلسطين .فلقد حمل هذه المسؤولية
على عاتقه منذ أن ك��ان نائبا ً وإلى
يومنا هذا ،وبفضله وصلت التوصية
ل�لاع��ت��راف ب��دول��ة فلسطين إل��ى كل
البرلمانات األسترالية ،وعندما يعود
حزب العمال إلى السلطة سيكون من
أولوياته االعالن عن دولة فلسطين».
وح� ّ
��ث مسلماني أب��ن��اء الجالية
ل�لان��خ��راط ف��ي ال��ع��م��ل السياسي

واالنضمام إلى االح��زاب األسترالية
ل��ي��ك��ون ل��ه��م ص���وت ف���ي ال��ش��ؤون
السياسية األسترالية».
وب��دأ السيناتور ب��وب ك��ار كلمته
ب��ال��ث��ن��اء ع��ل��ى ص��اح��ب ال���دع���وة،
والترحيب بالحضور .وأضاف قائالً
« :لقد حان الوقت البتعاد أستراليا
عن ا ّتباع سياسة أميركا الخارجية،
والتوجه نحو سياسة مستقلة ترعى
ّ
بها مصلحة الشعب األسترالي».
وم��ف��ص�لاً عن
وت���ح���دّث ط���وي�ل� ًا
ّ
وتحسر
معاناة الشعب الفلسطيني،
ّ
على الوضع المأسوي الذي يعيشه
الشعب الفلسطيني تحت االحتالل
والحصار .وأض��اف« :إسرائيل دولة
عنصرية ال يمكن السكوت عنها في
المحافل الدولية».
وندّد كار بسياسة «حزب األحرار
الحاكم» إزاء القضية الفلسطينية،
وبدعم الحكومة الحالية «إسرائيل»
م��ن دون م���راع���اة ح��ق��وق الشعب
الفلسطيني .واستغرب كيف ال يُندد
ببناء المستوطنات غير المشروعة
وغ��ي��ر القانونية بحسب القانون
الدولي الذي يمنع إنشاء المستوطنات
في االراضي المحتلة.
وبعد إسهابه في الحديث عن حقوق

الشعب الفلسطيني ،دعا كار الجاليات
العربية في أستراليا إلى ا ّتخاذ موقف
وشجع السفراء
موحد إزاء هذا األمر.
ّ
ّ
العرب في أستراليا على عقد لقاءات
مع الخارجية األسترالية للمطالبة
باالعتراف بدولة فلسطين.
وألقى عيسى ،النائب عن «حزب
األح��رار» كلمة استهلّها قائالً« :أتيت
الليلة للمشاركة ف��ي تكربم أخي
وصديقي السيناتور شوكت مسلماني
خ����ادم ال��ج��ال��ي��ة ،وال��ت��ك��ري��م ليس
لشخصه بل لك ّل فرد من أفراد الجالية.
ولم أكن أتو ّقع أن أسمع حديثا ً عن
السياسة الخارجية األسترالية.
إن��ن��ي أؤي���د خ��ط��وة صديقي السيد
وتوجهه نحو المطالبة بدولة
ك��ار
ّ
فلسطين ،وأنا أشعر بمرارة الشعب
الفلسطيني تحت االحتالل .ولكن قبل
أن نطالب أستراليا وكندا وأميركا
بالعمل من أجل فلسطين ،أسال :ماذا
فعلت اثنتان وعشرون دولة عربية
ألجل فلسطين وشعبها؟».
أما السفير العراقي الدكتور مؤيد
ص��ال��ح ،فكانت ل��ه كلمة أش��اد فيها
بالعالقات الدبلوماسية بين أستراليا
ّ
وحث على العمل سو ّيا ً ألجل
والعراق.
القضية الفلسطينية العادلة .كما حثّ

على تعاون الجاليات العربية في
أستراليا لتقدّم في جميع المجاالت
السياسية واالقتصادية ،وشكر النائب
كار على مواقفه السياسية.
كما كانت كلمة لجمعية «مرياطة
الخيرية» ألقاها زهير أحمد شكر،
وأخرى للشيخ كمال مسلماني الذي
أثنى على خ��ط��وات السيناتور كار
السياسية وأض���اف« :إن ما يس ّمى
بجيش ال��دف��اع اإلسرائيلي ل��م يكن
ي��وم �ا ً م��داف��ع �ا ً ب��ل مهاجما ً وغ��ازي �ا ً
وم��ح��ت�لاً .ول��ق��د ذك���رت للسيد ك��ار
كيف د ّمر االحتالل بلدتي في جنوب
لبنان ولرتكب مجزرة راح ضحيتها
وهجر جميع سكانها.
 33شهيداً،
ّ
وكثيرون منهم استقبلتهم أستراليا
ونحن منهم».
وأض���اف« :م��ا نشهده ال��ي��وم من
ت��ش��وي��ه ل��ص��ورة االس��ل�ام ع��ل��ى يد
داعش الذي هو صناعة أميركية ،إنما
هو لتدمير اإلس�لام .وها نحن اليوم
نجتمع في هذا البيت الكريم لصاحبه
األخ أحمد ديب مسلمين س ّنة وشيعة
وعلويين ومسيحيين ،من كل المذاهب،
وم��ن مختلف الجنسيات ،تجمعنا
َ
والمواطنة».
المحبة واإلنسانية

النازحون ال�سوريون �إلى ق�ضاء بنت جبيل
الو�ضع م�ضبوط �أمني ًا واجتماعي ًا بما توافر من �إمكانيات
ابراهيم حمزة
أكثر من خمسين أسرة سورية نازحة تصل
شهريا ً إلى قرى قضاء بنت جبيل ،ف ُتستأجَ ر
األسر
المنازل ليصار بعدها إلى تسجيل تلك َ
في دوائر «األونروا» في منطقة الحوش ـ قضاء
صور ،لتتسلم بعد ذلك بطاقات اإلغاثة التي
بوساطتها يستطيع أف��راده��ا الحصول على
المساعدات المالية والعينيّة.
وب��ح��س��ب إح����ص����اءات دائ�����رة ال��ش��ؤون
االجتماعية في مدينة بنت جبيل ،زاد العدد
عن ستة آالف عائلة ،لكن إحصاءات البلديات
في القضاء تختلف ،إذ تبيّن بعد حصولنا من
تلك البلديات على أع��داد النازحين فيها ،أنّ
األس��ر السورية النازحة يقارب األلفين
ع��دد
َ
فقط ،وعدد الشبان يقارب أربعة آالف شاب،
ه��ذا التباين في األع���داد بين دائ��رة الشؤون
االجتماعية والبلديات ،تقول دوائر القائمقامية،
إ ّنه يعود إلى أنّ إحصاءات البلدية تعود إلى
حوالى ثمانية أشهر ،وهذه البلديات هي التي
تزود القائمقام باألعداد والمعلومات ،أما دائرة
الشؤون االجتماعية فإنها تتعاطى مباشرة مع
هذا الموضوع ،فلذلك تبقى اإلحصاءات لديها
حيّة ومستمرة.
أما في ما يتعلق ببعض اإلج��راءات األمنية
مثل منع خروج السوريين من أماكن سكنهم
بعد الساعة السابعة ليالً ،فيعود إلى البلديات
المعنية باألمر.
األمن مستتب على مستوى النازحين ،وليس
هناك أيّ مشاكل تذكر ،سوى بعض الحوادث
الفردية والتي تحصل بشكل طبيعي .وقد يكون
سبب هذا النزوح السوري إلى قضاء بنت جبيل،

األوض��اع األمنية المستقرة مبدئيا ً في القضاء
خصوصا ً والجنوب عموماً ،وتوفر العمل في
قطاعي البناء والزراعة.

بدالت اإليجار

أدّى ه��ذا اإلقبال الكثيف على المنطقة من
قبل النازحين إلى ارتفاع بدالت اإليجار بشكل
جنوني وفي فترات قصيرة ومتالحقة ،إذ ارتفع
ب��دل إيجار الشقة من مئة دوالر إل��ى حوالى
ثالثمئة دوالر شهرياً ،وأجرة الغرفة الواحدة
إل��ى حوالى  200دوالر شهرياً ،وه��ذا ما دفع
بالجمعية النروجية « »NRCإلى تعهد المنازل
التي هي قيد اإلنشاء واستكمال مستلزماتها من
الداخل كاألبواب والنوافذ والتجهيزات الصحية
والكهربائية لتصبح جاهزة مبدئيا ً للسكن.
فتقيم فيها عائلة سورية لمدة سنة واح��دة،
واستفادت من ه��ذا اإلج���راء عائالت جنوبية
كثيرة ،وكذلك عائالت سورية ،وهذا اإلجراء ما
زال مستم ّراً.
كذلك عمد ح��زب الله ف��ي بعض الفترات
إل��ى تقديم ب��دالت سكن نقدية لبعض هؤالء
النازحين.

البنى التحتية

وأ ّث���ر ال��ن��زوح ال��س��وري أي��ض �ا ً على البنى
التحتية في قطاعَ ْي الكهرباء والمياه ،إذ ازداد
الطلب على هاتين الحاجتين ،ما سبّب ضغطا ً
متزايدا ً على الشبكات القديمة ،وهذا أدّى إلى
رواج بيع المياه بوساطة الصهاريج حتى
ً
شح
أص�لا من
ألبناء المنطقة الذين يعانون
ّ
في مياه الشرب واالستعمال .أما بالنسبة إلى

الكهرباء ،فراجت أيضا ً حركة المو ّلدات التجارية
واالشتراكات .أما على الصعيد الغذائي فأدّى
هذا النزوح إلى ارتفاع أسعار بعض السلع،
خصوصا ً الباذنجان والجوز والفليفلة والزيت،
أي مستلزمات أكلة «المكدوس» التي ال يتخلى
عنها السوريون حتى في أماكن نزوحهم.

جولة ميدانية

وف��ي جولة للوكالة الوطنية لإلعالم على
بعض أماكن سكن النازحين السوريين ،وجدنا
أن كثرا ً منهم يشكون صعوبة تأمين بدالت
السكن واالحتياجات األخرى من مأكل ومشرب
وملبس ،خصوصا ً أنّ األزم��ة طالت وال أفق
لحلها ،على رغم بعض المساعدات التي تصلهم
عبر «األونروا» والجمعيات الدولية والمحلية،
وأن أوضاعهم في فصل الشتاء تصبح أكثر
صعوبة وإيالماً.
ويقول «رشيد ع» ال��ذي يعيش مع زوجته
ووال��ده وأخ��وات��ه وستة من أبنائه في وحدة
سكنية استأجرها بمئتين وخمسين دوالراً ،إنه
كثيرا ً ما يعجز عن دفع بدل اإليجار ،وأ ّنه اضطر
لشراء ب � ّراد وغسالة مستعملين ،وأنّ لديهم
نقصا ً في الفرش واألغطية على رغم ما وزعته
عليهم وكالة «األونروا» لغوث الالجئين.
ويقول نازح آخر يعيش مع أوالده السبعة
وزوجته في غرفة واحدة ،إنه اضطر للسكن في
الغرفة لعدم قدرته على استئجار شقة ،وليس
في بيته سوى أبسط لوازم السكن.
وه��ن��اك بعض ال��ع��ائ�لات التي استحدثت
«براكيات» في أماكن عملها على معامل أحجار
الباطون وغيرها من الورش ،وسكنوا فيها مع
عائالتهم .ويعمل الكثير من ه��ؤالء النازحين

طالب «�سيدة الجمهور» ينتزعون الجائزة الأولى في معر�ض لالختراعات

عريجي :رفعتم ا�سم لبنان عالي ًا

الطالب المبدعون
رعى وزي��ر الثقافة ريمون عريجي مؤتمرا ً صحافيا ً
بدعوة من مدرسة «سيدة الجمهور» وبنك «سوسيتيه
الدماغي
حي الختراع «التح ّكم
ّ
جنرال» ،تخلله عرض ّ
كرسي
المباشر باآلالت من دون وسيط» والمطبّق على
ّ
للمع ّوقين « ،»Neural Kinetic Wheelchairن ّفذه
طالب من المدرسة.
وأقيم المؤتمر تكريما ً للجهود الكبيرة التي قام بها كل
من الطالب :جاد بشارة ،وأنطوني الشاعر ،وموريس
عضيمي ،وأنطوني فايز حداد ،والياس عواد ،الذين م ّثلوا
لبنان في كوريا الجنوبية مع وفد الهيئة الوطنية للعلوم
والبحوث في معرض سيول الدولي لالختراعات ،وح ّققوا
للبنان ميدالية ذهبية على أكثر من  730اختراعا ً من 44
دولة حول العالم.

سيون

ألقى كلمة الترحيب رئيس مدرسة «سيدة الجمهور»
األب برونو سيون وق��ال« :إننا نجتمع اليوم لالحتفال
ب��األداء االستثنائي وانتصار الفريق ،الكل للفرد ،والفرد
للكل ،ونهنئهم على مثابرتهم ،وعلى قدرتهم في الذهاب
إلى أقصى الحدود».

أبو سعد

وأعلنت مديرة قسم االستراتيجية والتسويق في بنك
«سوسيتيه جنرال» نهى أبو سعد أن المصرف ق ّرر أن
يتب ّنى رعاية هذا المشروع المبدع للنقاط المشتركة بينه
وبين استراتيجيته كمصرف ،إذ يحمل هذا المشروع قيم
عمل الفريق والمهنية واإلبداع التي تشكل القيم األساسية
في «سوسيتيه جنرال»« .كما يحمل هذا المشروع هدفا ً
إنسانيا ً يستفيد منه األش��خ��اص ذوي االحتياجات
اإلضافية التي تتماشى مع مشاريعنا ،والمسؤولية
االجتماعية ،والتزامنا نشر الوعي حول القضايا اإلنسانية
في المجتمع».

شعيب

في قطاع البناء واألعمال األخرى ومنها قطاف
الزيتون وبعض النسوة يعملن في تنظيف
البيوت.

على الصعيد التربوي

سجل
أما بالنسبة إلى المدارس ،فهناك من ّ
طبيعي،
أبناءه في المدارس الرسمية وبشكل
ّ
وآخ��رون ال يستطيعون تسجيل أبنائهم ،إما
لقناعة منهم ،أو ألسباب م��ادي��ة .وهناك من
سجل أوالده في المدارس الخاصة.
ّ
وتقول رئيسة قسم الخدمات اإلجتماعية
في دائرة الشؤون االجتماعية في مدينة بنت
جبيل ندى ب ّزي ،إنّ مكاتب الوزارة تقوم بدور
الوسيط بين الجهات المانحة والجمعيات التي
تعمل على األرض ،وتو ّزع المساعدات بنفسها،
مثل جمعية «شيلد» و«األون��روا» التي يتواجد
مندوبوها في مركز ال��ش��ؤون في بنت جبيل
يوميا ً تقريباً .أما دور مركز الشؤون فتنسيقي،
ّ
وينظم ببعض ال��دورات التدريبية للنازحين،
ودورة تدريب على اإلسعافات األولية ،وذلك
بالتنسيق مع الهيئة الطبية الدولية لتدريب
الجمعيات ومراكز الشؤون االجتماعية التي
تعمل على موضوع النازحين .و ُكلّفت شركة
«غلوب ميد» للتأمين لتتعاقد مع مستشفيات
في القضاء ،إذ تعاقدت مع مستشفى صالح
غندور الخاص ومستشفى تبنين الحكومي،
وو ّقعت الهيئة الطبية الدولية اتفاقية تفاهم
مع وزارة الشؤون االجتماعية ،وه��ي تغطي
 85في المئة من الخدمات الطبية في المركز،
ويُساعَ د ما بين  1200و 1400مريض شهريا ً
من سوريين ولبنانيين 90( ،في المئة منهم
س���وري���ون) .وه��ن��اك ش��رك��ة « »NRCوه��ي
استشارية قانونية لح ّل المشاكل التي تتعلق
بإقامات النازحين وال���والدات الحديثة التي
تحصل في لبنان من قبل السوريين .وهناك
الصليب األحمر اللبناني الذي يقدّم مساعدات
طبية وعينية من وقت إلى آخر.
وتابعت« :لقد أجرينا أيضا ً دورات تثقيفية
تستفيد منها حوالى ثمانمئة سيدة سورية
بالتعاون مع الهيئة الدولية (،)UNFPA
أي صندوق األم��م المتحدة للسكان .وأيضا ً
بالتعاون مع جمعية شيلد .وننظم في المركز
دورات ت��دري��ب مهني للسيدات السوريات
(خياطة وأشغال حرفية) ليستفدن منها لدى
عودتهن إلى بالدهن .كما نقوم بإجراء دورات
تقوية في المواد التعليمية لألوالد كي يواكبوا
التحصيل العلمي .وأق��م��ن��ا ع��ي��ادة للصحة
النفسية يستفيد منها األطفال الذين يعانون
الخوف والتب ّول الالإرادي .وفي اليوم العالمي
لغسل اليدين ،و ّزعنا الصابون على الجميع».
وق��ال« :ه��ذه في اإلج��م��ال النشاطات التي
نقوم بها ف��ي مجال المساعدات الستيعاب
ال��ن��زوح ال��س��وري ف��ي مناطقنا .إض��اف��ة إلى
توزيع الحصص التموينية هنا في المركز ،إذ
إن أصحاب العالقة يتلقون رسائل نصية على
هواتفهم من دوائر األونروا عندما يحين موعد
استالمهم الحصص التموينية ،وهذه اإلجراءات
هي تنظيمية بحت كي ال يحصل التزاحم».
وبالفعل ،من خ�لال ّ
االط�ل�اع على أوض��اع
ً
النازحين السوريين في الجنوب عموما ،وفي
منطقة بنت جبيل خصوصاً ،نجد أنهم أفضل
حال من غيرهم في بعض المناطق ،خصوصا ً
لناحية الوضعين األمني والسكني .ولكن يبقى
السؤال :إلى متى سيستم ّر تدفق النازحين؟
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أم��ا مدير مباراة العلوم ومؤسسها رض��وان شعيب
فقال« :ليست صدفة أن يجتمع في هذا الحفل أربعة:
وزير الثقافة ،وهو الوزير األول الذي تبادر وزارته لدعم
مباراة العلوم ،مدرسة سيدة الجمهور ،التي ال نستطيع
إال أن نحيّي جهود رئيسها األب سيون وأستاذها الالمع

صادق برق ،لالستفادة من المقدرات المهمة التي أمنتها
رئاسة المدرسة لتصدّر  14مخترعا ً حائزين أربع براءات
اخ��ت��راع ،م��ص��رف سوسيتيه ج��ن��رال ف��ي لبنان ال��ذي
بادر لرعاية رحلة الطالب إلى سيول ،معلنا ً للبنان أن
المصارف يمكن أن تكون شريكة في اإلبداع العلمي».

عريجي

أما كلمة الختام ،فكانت لعريجي الذي قال« :بفخ ٍر كبي ٍر
وفرح ،نجتمع اليوم ،احتفاال ً بانتصار كبير للبنان ،حققه
ٍ
طالبنا في معرض سيول الدولي لالختراعات في كوريا
الجنوبية ...لقد رفعتم اسم لبنان عالياً ،بتحقيقكم هذا
اإلنجاز التكنولوجي الرائع ،وبانتزاعكم الجائزة األولى،
متجاوزين اختراعات باحثين من  44دولة .إن اختراعكم
آلة التحكم الدماغي المباشر ب��اآلالت ،من دون وسيط،
ل��ذوي االحتياجات اإلضافية على الكراسي المتحركة،
بإشراف أستاذكم صادق برق ،سيشكل قفزة علمية تؤدّي
خدمة جليلة لذوي االحتياجات اإلضافية والستعماالت
مستقبلية متن ّوعة».
وتابع« :ليس جديدا ً تف ّوق لبنان في مجال االختراعات،
فالكالم يطول عن كبار المخترعين اللبنانيين الذين أبهروا
العالم في أوروب��ا وأميركا بعبقرياتهم :من حسن كامل
الصباح الذي لقب في أميركا بأديسون الشرق الذي اخترع
سنة  1930جهاز نقل الصورة ،المرتكز األساس للسينما
والتلفزيون ،إضافة إلى عشرات االختراعات بينها تحويل
الطاقة الشمسية إلى طاقة كهربائية مستمرة ،إلى الطبيب
الجراح مايكل دبغي أحد أبرز ر ّواد جراحة القلب ،ومخترع
القلب الصناعي واأللياف إلى جراحة الشرايين ،ومستشار
رؤساء أميركا .وال ننسى الطبيب بيتر مدور (نوبل الطب
 )1960الذي اشتغل على التحمل المناعي المكتسب،
ورم��ال حسن رم��ال صاحب اختراعات كثيرة في مجال
الطاقة البديلة ،المتفوق في المركز الوطني للبحوث في
باريس».
وأض��اف« :أملنا أن تستمر مسيرة التقدم العلمي في
مدارسنا ومعاهدنا لمالقاة جهود شبابنا المتفوقين .إنه
قدر لبنان أن يشكل مركز إشعاع في هذه المنطقة من
العالم.
ثم كان تسليم شهادة البراءة الفكرية للطالب من قبل
ميساء حجار ممثلة رئيسة مصلحة حماية الملكية الفكرية
في وزارة االقتصاد والتجارة سلوى رحال فاعور.

ال�سيد ح�سين في تخ ّرج اّ
طلب الفنون:
الجامعة الوطنية ُت ّ
عد بعد الجي�ش درع الوطن الواقية

المتخ ّرجون
شهد معهد الفنون الجميلة في
الجامعة اللبنانية تخ ّرج دفعة
جديدة من الطالب حَ مَلة اإلجازة
وحَ مَلة الماستر ،برعاية رئيس
الجامعة اللبنانية الدكتور عدنان
السيد حسين ،وبالتعاون بين
عمادة المعهد ورابطة متخ ّرجي
المعهد ،وذلك في قاعة المؤتمرات
في مج ّمع الحدث الجامعي.
بدأ االحتفال بالنشيد الوطني
ونشيد الجامعة ثم الوقوف دقيقة
صمت إجالال ً ألرواح شهداء الجيش
اللبناني.
وكانت البداية مع كلمة عريفة
الحفل الفنانة جوليا قصار التي
دعت الطالب إلى أن يكونوا القدوة،
وأن يأخذوا بأيدي بعضهم ليكونوا
جسما ً منيعا ً ي��ت��ح�دّى ال���رداءة
والتهاون والعصبيات الضيّقة.
ث��� ّم أل��ق��ت ال��ط��ال��ب��ة ج��وم��ان��ة
أسطفان كلمة المتخ ّرجين شكرت
ف��ي��ه��ا ِب��اس��م زم�لائ��ه��ا الجامعة
اللبنانية وأس��ات��ذة المعهد على
ك��ل م��ا ق��دّم��وه ل��ه��م ،كما شكرت
ضحوا
بشكل خاص األهالي الذين
ّ
بكل شيء ليشهدوا في هذا اليوم
تخ ّر جهم.
وألقى رئيس رابطة المتخ ّرجين
المهندس هيامي ال��راع��ي كلمة
الرابطة ،فبارك للطالب تخ ّرجهم
ولألهالي فرحتهم ،وشكر األساتذة

وال��ج��ام��ع��ة على ك��ل م��ا ق �دّم��وه،
ودعا المتخ ّرجين إلى الوقوف إلى
جانب جامعتهم والمساهمة في
تطويرها ونهوضها ،وم ّد الجسور
ف��ي م��ا بينهم وبين مجتمعاتهم
والبقاء على ت��واص��ل م��ع رابطة
المتخ ّرجين ،لما لذلك من أهمية في
تبادل الخبرات والتعاون المهني.
أ ّما كلمة أساتذة المعهد فألقاها
م��ن��دوب األس���ات���ذة ل���دى مجلس
الجامعة الدكتور وليد مالعب،
وأضاء فيها على إنجازات متخ ّرجي
المعهد العملية ،وإنتاجاتهم
المتميزة ،ودع��اه��م إل��ى الوقوف
إلى جانب جامعتهم وأن يكونوا
حماتها المخلصين األوفياء .كما
شكر رابطة المتخ ّرجين التي ال تألو
جهدا ً في تقديم المبادرات وأهمها
تنظيم حفل التخ ّرج السنوي.
بعد ذلك ،كانت كلمة عميد معهد
الفنون الجميلة الدكتور محمد
حسني الحاج الذي أكد على دور
الجامعة الوطنية ال��ري��ادي في
تنمية الوعي إلنارة عتمة العقول
المسيّرة شؤوننا الوطنية وبعض
سلوكياتنا المجتمعية .وتوجه
إل���ى المتخ ّرجين ط��ال��ب �ا ً إليهم
تنمية معارفهم والعمل من خالل
إبداعاتهم الفنية على خلق األمل
والفرح ،واالرتقاء بالشأن الوطني
فوق األحقاد.

وتحدث الدكتور السيد حسين،
فرأى في وجوه المتخ ّرجين صورة
ال��وط��ن الحقيقية باختالفاته
وتن ّوعه ،إذ التقى جنبا ً إلى جنب
على مسرح ال��ت��خ� ّرج ،متخ ّرجو
ال��م��ع��ه��د ب��ف��روع��ه األرب���ع���ة على
اختالف مشاربهم الدينية والفكرية
والمجتمعية.
ون � ّوه بإنجازات معهد الفنون
الجميلة وتميز متخ ّرجيه ومنهم
شخصيات ب���ارزة ف��ي المجاالت
الفنية المختلفة ،عارضا ً لألهمية
الكبرى ل��دور الجامعة الوطنية
ال��ت��ي ت��ع��دّ ،ب��ع��د ال��ج��ي��ش ،درع
الوطن الواقية ،وه��ي المؤسسة
الجامعية األولى في لبنان ،وهذا
م��ا ي��ؤ ّك��ده وي��ش��ه��د عليه ت��ف� ّوق
طالبها وإنجازاتهم العلمية.
ودعا السيد حسين الطالب إلى
االف��ت��خ��ار بكونهم م��ن متخ ّرجي
الجامعة اللبنانية .كما عرض
ل��ب��ع��ض ال��ق��ض��اي��ا ال��م��ت��ع��ل��ق��ة
ب��ال��ج��ام��ع��ة ،م��وض��ح��ا ً بعض
التفاصيل ،مضيئا ً على العمل
ال��ج��ا ّد ال���ذي ت��ق��وم ب��ه للتطوير
وال���وق���وف ف��ي وج���ه المصاعب
والعراقيل.
وفي الختام ،قدّم للمتخ ّرجين
وأهاليهم وأس��ات��ذت��ه��م التهاني
بهذا النجاح ،داعيا ً لهم بالتوفيق.
واخ ُتتم الحفل بتوزيع الشهادات.

