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حمليات

تبرعات ودعم �أُ َ�سر ال�شهداء ...ومواجهة الإعالم المغر�ض والمت�آمر
جمع ّ

الم�سافات ال تثني المغتربين ال�سوريين عن تح ّمل م�س�ؤولياتهم نحو الوطن

ياسمين كروم
ك��أيّ مواطن س��وريّ يعشق وطنه ويفتخر باالنتماء إليه،
ومع بداية الحرب الكونية على سورية ،كان اإلحساس الوحيد
المسيطر على ع��دد كبير من السوريين في ال��خ��ارج يتجلّى
بتساؤالت حول ما يمكن أن يفعله ك ّل منهم كمغتربين .وقد
باعدت بينهم وبين الوطن كل هذه المسافات الشاسعة لمواجهة
هذه الحرب.
بهذه الكلمات ،بدأ المهندس عصام منصور ،المغترب في
اإلمارات العربية المتحدة منذ أكثر من ثماني سنوات ،حديثه
لـ«نشرة سانا الشبابية» حول كيفية انخراطه في العمل الوطني
لمساندة سورية من موقعه ،وتح ّركه بشكل فعال وجديّ لدعم
صمود السوريين بك ّل الوسائل المتاحة .موضحا ً «أنّ الجيش
السوري لبّى نداء الواجب المقدّس لحماية الوطن والشعب،
ومع كل يوم من عمر األزم��ة ،كان عدد شهداء الجيش يزداد
وكانت تخلق في كل لحظة أسطورة بطل لم نسمع عنها سوى
في األفالم والروايات ،فدفعتني هذه البطوالت ألخذ دوري إلى
جانبهم لكن على طريقتي الخاصة .فكنت أزور سورية تقريبا ً
كل ثالثة أشهر ،وأحرص على زيارة عائلة أيّ شهيد أستطيع
الوصول إليها لمشاركتهم الحزن والفخر بفقيدهم».
وق��ال« :امتألت ذاكرتي بقصص الشهداء وبطوالتهم التي
كانت تروى في خيم العزاء ،وتعلمت منها دروسا ً في الوطنية
والكرامة .وإضافة إلى قيامي بزيارات المشافي التي تعالج
األبطال من جرحى الجيش السوري والوقوف على احتياجات
أسر هؤالء األبطال الذين قدّموا أرواحهم ليبقى الوطن عزيزا ً
َ
موحداً».
ّ
ولفت منصور إل��ى أن تجربته في العمل الوطني أت��ت في

البداية بشكل فرديّ عن طريق التواصل مع المجموعات الوطنية
الشبابية عبر مواقع التواصل االجتماعي للحصول على قوائم
بأسماء جرحى الجيش وعائالت الشهداء ،وتقديم المساعدة
المادية والمعنوية الممكنة ،مع إعطاء األولوية للحاالت األشد
حاجة ،سواء بتمويل فرديّ أو عن طريق التواصل الشخصي مع
مغتربين سوريين .
وأض���اف« :شعرت أن األم��ر بحاجة إل��ى تنظيم أكبر عبر
التعاون مع أشخاص فاعلين .وبعد بحث وتدقيق ،تعرفت
إلى شباب (مشروع درب) الذي أثبت فعالية كبيرة في العمل
التطوعي على أرض الواقع وتنظيم دقيق للموارد المادية
نصار رئيسة المشروع،
والبشرية ،فقمت بالتواصل مع كندة ّ
وأسست صفحة (معا ً لدعم
وانضممت إليهم كعضو مغتربّ ،
شهداء الجيش السوري) لتنظيم عملية جمع المساعدات من
المغتربين والوصول إلى أكبر عدد ممكن منهم .وبالفعل ،كان
التفاعل كبيرا ً من السوريين حول العالم ،واستطعنا خالل أيام
قليلة جمع مبلغ جيد لبناء منزل لعائلة شهيد من أبطال معركة
سجن حلب المركزي ،حيث أشرف (مشروع درب) على عملية
البناء والتنسيق مع أس��رة الشهيد وسنتابع العمل مع عدد
من الشباب والشابات السوريين في اإلم��ارات لجمع تب ّرعات
بشكل دوري ومستم ّر والتنسيق مع (مشروع درب) في سورية
لمعالجة الحاالت اإلنسانية المستعجلة».
بدورها ،لفتت المغتربة سحر شحرور إلى أن وجودها في
اإلمارات العربية المتحدة لمدة ثالثين سنة لم يمنعها من تربية
حب الوطن وضرورة ر ّد الدَّين له خالل األزمة التي
أبنائها على ّ
يم ّر بها .مؤكدة أن األمر واجب على كل س��وريّ عاش وتربّى
وتعلّم في حضن سورية واستفاد من خيراتها تعليميا ً وصحيا ً
واجتماعياً.

وتابعت شحرور« :لم أنقطع عن زيارة سورية كلّما سنحت
لي الفرصة ،فالزيارات هي المتنفس الوحيد لي ألرى الوقائع
على حقيقتها وأكذب الهجمة اإلعالمية الشرسة التي عملت على
تزييف الحقائق .وحاولتُ قدر المستطاع نقل صورة السوريين
الحقيقية في الخارج بدءا ً من محيطي وصوال ً إلى دائرة أوسع».
وانخرطت شحرور كما تذكر في أعمال وأنشطة إنسانية
متعدّدة اعتمدت في تمويلها على نفسها وعلى أصدقائها
المق ّربين .كما أن أبناءها اهتموا بموضوع زي��ارات جرحى
الجيش في المشافي والوقوف على ما يحتاجونه ،إضافة إلى
ألسر الشهداء وأطفالهم وتنفيذ عمليات
عقد سلسلة من الزيارات َ
جراحية لمن يحتاجها من تلك الفئات ،إلى جانب تمويل «مطبخ
درب» المتخصص في تأمين وجبات الطعام الالزمة لجنود
الجيش السوري الذين يواجهون اإلرهاب في الريف الشمالي
لمحافظة الالذقية ،مع تأمين األدوية والعالج الطبي الالزم لعد ٍد
من الحاالت المحتاجة لها بشكل فعلي.
وت���رى ش��ح��رور أنّ المغتربين يشكلون داع��م �ا ً أساسيا ً
للفرق التط ّوعية والجمعيات الخيرية الفاعلة في دعم الفئات
وتجسد دور المغتربين إليضاح الصورة ومحاولة
المتض ّررة.
ّ
استمالة بعض الفئات التي ضلّلها اإلعالم المغرض إلى الطريق
الصحيح ،األمر الذي حقق نتائج إيجابية ملموسة بشكل كبير.
واختتمت شحرور حديثها بتوجيه رسالة إل��ى الشباب
السوري المغترب ،بألاّ يطيلوا الغياب عن الوطن وأن ّ
ينظموا
زيارات إلى بلدهم ليعاينوا أوجاع الناس ويروا أن األمن يع ّم
أجزاء كبيرة من سورية ،وأن المناطق المتوترة سيعاد إليها
األمان بسواعد بواسل الجيش السوري .فالزيارة فرصة لتوفير
وطني كبير يساعدهم في فعل المستحيل وتقديم
مخزون
ّ
المساعدة الممكنة للوطن والشعب.

�إطالق المرحلة الثانية من م�شروع �إدارة الكوارث في �صور
أقيمت في مقر اتحاد بلديات قضاء صور ،ورشة عمل حول إطالق المرحلة الثانية
من مشروع إدارة الكوراث والحد منها لقضاء صور ،المم ّول من وكالة التنمية والتعاون
السويسرية ،وذلك بحضور رئيس االتحاد عبد المحسن الحسيني ومدير برنامج وكالة
التنمية والتعاون السويسرية في لبنان روبير نقوال ،وممثلين عن الجيش اللبناني وقوى
االمن الداخلي والدفاع المدني ،والجمعيات الكشفية التي تعنى بالشأن اإلغاثي ،إضافة إلى
ومتخصصين
ممثلين عن المؤسسات الصحية والتربوية والوزارات الخدماتية في المنطقة،
ّ
في هذا المجال.
استهلّت الورشة بكلمة ترحيبية من الحسيني أشاد فيها بما قدّمته وكالة التنمية
والتعاون السويسرية ،وبدعمها المستمر لالتحاد في عد ٍد من المجاالت .معتبرا ً أنّ هذا
النموذجي يش ّكل مفصالً أساسيا ً في عمل االتحاد ،ال سيما أنّ المنطقة عانت
المشروع
ّ
مخاطِ ر كثيرة ،شاكرا ً كل المؤسسات والهيئات المعنية والتي أضحت شريكة رئيسية في
هذا المشروع.
وألقى نقوال كلمة شكر فيها االتحاد على تعاونه المثمر مع الوكالة ،مثنيا ً على دور
المؤسسات المعنية والتزامها بالمشروع ،والمواكبة من خالل االجتماعات وورش العمل.
داعيا ً إلى المساهمة الفاعلة من خالل نفاش كافة التفاصيل .معتبرا ً أنّ المرحلة المقبلة هي
مرحلة وضع خطط عملية.
ث ّم كان نقاش وعرض مراحل المشروع السابقة .ودعا المشاركون في الورشة إلى إقامة
مناورة حيّة من أجل تقييم النتائج التي قد تصدر عن ورش العمل.

الحسيني متحدّثا ً خالل افتتاح ورشة العمل

(محمد أبو سالم)

م�ساهمات �إنمائية وطبية من «اليونيفيل» جنوب ًا
محمد أبو سالم
قدّمت الكتيبة الكورية العاملة
ضمن إط��ار ق�� ّوات «اليونيفيل» في
الجنوب ،مساعدات عينية لدار االفتاء
الجعفري في ص��ور ،بحضور قائد
الكتيبة العقيد هام نام كيو ،والرائد
كيم ت��ا ه��ون ،ومفتي ص��ور وجبل
عامل القاضي الشيخ حسن عبد الله،
وعدد من رجال الدين وفاعليات.
وبعد تقديم استمارة المساعدة،
تحدث المفتي عبد الله مرحبا ً بقائد
الكتيبة الكورية ومثنيا ً على جهود
الكتيبة ال��ك��وري��ة التي استطاعت
خالل فترة وجودها في الجنوب أن
تنسج العالقة الطيّبة واإلنسانية مع
األهالي.
واعتبر عبد الله أنّ للكتيبة الكورية
بصمات الخير والعطاء أينما حلّت،
خصوصا ً في القرى المحرومة من
المشاريع االنمائية ،وق��ال« :لمست
أنهم يعملون على التنيمة وتعليم
النساء المهن وفتح آفاق العمل لعدد
من الرجال».
وق��ال قائد الكتيبة الكورية« :أنا

مسرور ج ّدا ً لمساهمتي في نشاطات
اليونيفيل ،وجهود الكتيبة الكورية
ت��س��اع��د ف��ي االس���ت���ق���رار ،وك��وري��ا
الجنوبية التي تغلبت على المعاناة،
ال تنسى الجهود الدولية إزاء ذلك،
وسنبذل الجهود القصوى من أجل
إحالل السالم واالستقرار».
ث��م ق���دّم المفتي عبد ال��ل��ه درع��ا ً
تقديرية للعقيد كيو.
واستقبل عبد الله محافظ الجنوب
منصور ض ّو ،وبحث معه مواضيع
جنوبية .كما التقى قائد الكتيبة
الفرنسية في جنوب لبنان العقيد
بون مو آنومي.

عين إبل

ّ
دش���ن ق��ائ��د ال��ق��ط��اع ال��غ��رب��ي في
«اليونيفيل» ،الجنرال ستيفانو دل
كول ،ملعب «ميني فوتبول» بتمويل
من الوحدة اإليطالية العاملة ضمن
إط��ار ق��وات األم��م المتحدة الموقتة،
لفائدة طالب مدرسة «راهبات القلبين
األقدسين» ،والشباب في بلدة عين
إبل في قضاء بنت جبيل.
وللمناسبةّ ،
نظمت إدارة المدرسة

احتفاال ً حضره إلى جانب دل كول،
المطران شكرالله نبيل الحاج ،المديرة
األخ���ت ج��وزف��ي��ن ن��ص��ر ،مختارون
وف��اع��ل��ي��ات م��ن المنطقة ،الطاقم
التعليمي في المدرسة واألهالي وعدد
من الضباط اإليطاليين.
وألقت األخ��ت نصر كلمة ن ّوهت
فيها ب��دور ال��وح��دة اإليطالية في
سبيل تحقيق األمن واالستقرار في
جنوب لبنان ،ث� ّم شكرت الجنرال
دل ك��ول والكتيبة اإليطالية على
جهودهم ودعمهم أبناء المنطقة.
وقالت« :إنّ التعاون الوثيق بين
الجيش اللبناني واليونيفيل يعتبر
من الركائز األساسية لالستقرار في
جنوب لبنان .فإلى جانب دوره��ا
األساسي في حفظ األمن واالستقرار،
تقوم الكتيبة اإليطالية بعد ٍد من
النشاطات اإلنسانية واالجتماعية،
ّ
تخطي
وتساعد أهالي الجنوب في
ع��د ٍد م��ن المصاعب ،والعمل على
تطوير البنى التحتية من تزفيت
طرقات وإنشاء عد ٍد من المشاريع
الخدماتية ف��ي مختلف البلدات
والقرى الواقعة ضمن نطاق عملها.

إض��اف��ة إل��ى ال��دع��م الكبير للطالب
واألجيال الناشئة في سبيل تحصيل
العِلم».
وأعرب دل كول عن سعادته لتمثيل
إيطاليا التي م ّولت الملعب ،وشكر
األخت نصر والطالب واألهالي على
حفاوة االستقبال ،معتبرا ً أنّ الدعم
من المجتمع الجنوبي أساس لنجاح
مهمة «اليونيفيل» ،ث ّم ق��ال« :نحن
نبذل قصارى جهدنا لدعم الحكومة
اللبنانية والجيش اللبناني ،نراقب
وقف األعمال العدائية وندعم السكان
المحليين ف��ي ح���دود إمكانياتنا
وقدراتنا ،ونهدف دوما ً إلى تحسين
ظروفهم المعيشية بالتعاون الوثيق
مع السلطات المحلية».
قص دل كول والمطران الحاج
ثم ّ
واألخت نصر شريط االفتتاح ،وأطلق
صافرة بداية مباراة كرة قدم جمعت
بين فريقين من المدرسة.

كفرشوبا

س �لّ��م ال��م��ق �دّم دوم ،م��م��ث�لاً ق��وة
االحتياط الفرنسية التابعة للقائد
العام في «اليونيفيل» العاملة في

ل��ب��ن��ان ،أدوي���ة لبلدية كفرشوبا،
بكلفة نحو خمسة آالف دوالر ،مقدّمة
م��ن جمعية «ت��ول��ي��ب» الفرنسية
التابعة لتج ّمع عائالت مدينة ليون
الفرنسية ،وذلك خالل احتفال أقيم
في مستوصف البلدة بحضور نائب
رئيس البلدية عبد الحكيم اللقيس
وأعضاء المجلس البلدي وضباط
من القوة الفرنسية وفاعليات.
بعد تسلّم األدوي��ة ،ق �دّم اللقيس
درع��ا ً تقديرية للمقدم دوم ،وشكر
القوة الفرنسية على التفاتتها هذه
ت��ج��اه ال��ب��ل��دة وأه��ل��ه��ا« ،خصوصا ً
أن��ن��ا ف��ي فصل ال��ش��ت��اء حيث تكثر
األمراض و ُتستهلَك األدوية» .وتم ّنى
على القوة الفرنسية و«اليونيفيل»
االستمرار في تقديم المساعدة للبلدة
خصوصاً ،ولمنطقة العرقوب عموماً،
اللتين تحتاجان إلى الكثير من الدعم
والخدمات اإلنسانية.
وأ ّكد المقدّم دوم أنّ بالده مستمرة
في تقديم الدعم اإلنساني والتنموي
للبلدات الواقعة ضمن نطاق عمل
«اليونيفيل» ،وذلك ضمن اإلمكانات
المتوفرة.

«غرا�س»� ...شباب متط ّوع
في خدمة ال َأ�سر ال�سورية المت�ض ّررة

لمى الخليل
ترسم جمعية «غراس» التنموية في دمشق ،أفقا ً إنسانيا ً
األهلي ،وجهودها التطوعية التي
مؤ ّثرا ً من خالل عملها
ّ
تشكل أغراسا ً حقيقية وعطاء جديدا ً يضاف إلى مجموع
األعمال الجادّة التي يقوم بها الشباب السوري في الحقل
التط ّوعي .إذ تسعى الجمعية من خالل جملة من الخدمات
المتنوعة إلى تحقيق التوازن االجتماعي والنفسي لدى
عدد من شرائح المجتمع المختلفة.
ح��ول أه��داف الجمعية ونشاطاتها ،أوضحت سحر
جبريل ،عضو مجلس اإلدارة في الجمعية ومسؤولة لجنة
العالقات العامة واإلعالم لـ«سانا» ،أن األعمال المتن ّوعة
التي تقوم بها الجمعية تهدف بشكل أساسي إلى تقديم
لألسر المحتاجة والمتض ّررة،
الدعم المعنوي والمادي
َ
إض��اف��ة إل��ى تقديم الخدمات التوعوية واالجتماعية
واإلرش��ادي��ة والنفسية لكل شرائح المجتمع من خالل
متخصصة.
استشارات
ّ
وتعتمد الجمعية في عملها ،بحسب جبريل ،على مبادئ
أساسية ومنهجية تقوم على أس��اس العمل التط ّوعي
المجاني واالهتمام بتنمية الشباب والفئات المحتاجة .إذ
تض ّم أقساما ً متعدّدة أهمها قسم رعاية األيتام الذي يعمل
على توفير المعونات المادية والتعليمية ألكثر من 300
أسر الشهداء واأليتام ،إلى جانب رعاية عدد من
أسرة من َ

المفتي عبد الله متسلّما ً الهبة الكورية من العقيد كيو

طالب العلم ممن تقف ظروفهم المادية حائالً دون إتمام
تعليمهم.
كذلك ،تض ّم الجمصية قسما ً استشاريا ً اجتماعيا ً يهتم
بتقديم االحتياجات النفسية للمستفيدين من خدمات
الجمعية ،وذل��ك عبر إقامة برامج توعوية مجتمعية
متخصصة إلى جانب
تشمل ندوات ودورات وورش عمل
ّ
نوعي آخر ،اسمه «سواعد» ،ويهتم بتنمية الشباب
قسم
ّ
وتحسين مهاراتهم وقدراتهم وتوظيفها بالشكل الصحيح
لخدمة الفرد والمجتمع ،إذ تو ّفر الجمعية كل المستلزمات
ال��ض��روري��ة لتدريب الشباب وتأهيلهم ل��دخ��ول سوق
العمل.
ويتم العمل في الجمعية وفق استبيانات دقيقة تقوم
بها لجان إداري��ة وقانونية متخصصة إلى جانب لجنة
األسر المحتاجة و
دراسات إحصائية مهمتها تقييم أوضاع َ
دراستها ،وتحديد متطلباتها المعيشية .وأكدت جبريل أن
الجمعية تواصل حاليا ً عملها ضمن حملة أطلقتها مؤخرا ً
بعنوان «دفا» ،وتو َّزع خاللها المدافئ الكهربائية
واألغطية والحرامات والمالبس الشتوية المتنوعة على
األسر المحتاجة.
َ
يشار إل��ى أن جمعية «غ���راس» التنموية أشهرت
ب��ق��رار رق��م  1229بتاريخ  2014-8-7و ُت��م � ّول عن
طريق التب ّرعات .كما أن جميع أعضائها من الشباب
المتطوعين.

النقابات ت�ؤازر «اللبنانية»:
ال ترخي�ص �سيا�سي ًا لأي ك ّليات مهنية خا�صة
عُ قد ف��ي مبنى رئ��اس��ة الجامعة
اللبنانية ،اجتماع حضره إلى جانب
رئ��ي��س الجامعة ال��دك��ت��ور عدنان
ال��س��ي��د ح��س��ي��ن ،نقيب الصيادلة
الدكتور ربيع حسونة ،نقيب أطباء
األسنان في الشمال الدكتور أديب
زكريا ،نقيب خبراء المحاسبة إيلي
عبود ،بحضور عميد كلّية العلوم
ال��ط��ب��ي��ة ف��ي ال��ج��ام��ع��ة اللبنانية
طب
الدكتور بيار ي��ارد ،عميد كلّية ّ
األسنان الدكتور فؤاد أيوب ،عميدة
كلّية الصيدلة الدكتورة وفاء بواب،
طب
وممثلي األس��ات��ذة ف��ي كلّيتي ّ
األسنان والعلوم االقتصادية وإدارة
األع���م���ال ال��دك��ت��ور ط��ون��ي زي��ن��ون
وال��دك��ت��ور خليل ف��غ��ال��ي ،وعضو
مجلس الجامعة الدكتور جان داود،
وأمينة السر العام سحر علم الدين،
وم��س��ؤول العالقات العامة غ��ازي
مراد.
ب���داي��� ًة ،رح���ب ال��س��ي��د حسين
بالحضور مبديا ً اهتمامه بالتعاون
بين الجامعة اللبنانية والنقابات
في لبنان والدور الذي تقوم به هذه
النقابات.
وبعد المداوالت أصدر المجتمعون
بيانا ً أك���دوا فيه ح��رص النقابات
على دور الجامعة اللبنانية وعلى
المستوى التعليمي فيها واالبتعاد
ع��ن الترخيص السياسي لبعض
االختصاصات .تطبيق قانون التعليم
العالي الجديد بأحكامه كلّها ،والتأكد
م��ن ك��ف��اءة ال��م��ع��اه��د وال��ج��ام��ع��ات
ال��م��وج��ودة ف��ي لبنان وأهليتها ،ال
بالتخصصات
سيما في ما يتعلق
ّ

المرتبطة بمصير اإلنسان .ضرورة
الحصول على موافقة النقابات قبل
تخصص مهني.
الترخيص أليّ
ّ
ضرورة العمل على إجراء امتحانات
لتحديد االختصاصات ،وض��رورة
التقييم ،والتقييم المستمر .العمل
إليجاد تشريعات تساعد في دعم
المتخ ّرجين ويدفع باتجاه التخفيف
من البطالة ،مع الربط بسوق العمل.
تشكيل لجنة اختصاص إحصائية
ت��ق��ارن بين لبنان وال���دول بأعداد
المتخرجين وال ِّنسب ،وتعمل على
تقييم األداء في الجامعات والكلّيات.
العمل لتشكيل هيئات من المؤسسات
المتخصصة تساعد وزارة التربية
ّ
ف��ي تحقيق ه���ذا ال��ه��دف ووض��ع
سياسة تربوية واضحة للوزارة.
وش��ك��ر نقيب ال��ص��ي��ادل��ة ربيع
حسونة رئ��ي��س ال��ج��ام��ع��ة ،وق��ال:
«طالبنا بتطبيق ق��ان��ون التعليم
ال��ع��ال��ي ال���ذي ص���در ع���ام ،2014
ونطالب وزارة التربية ب��أن تكون
ه��ن��اك س��ي��اس��ة ت��رب��وي��ة واض��ح��ة،
أساسها الحفاظ على صحة الناس
ومستقبل الشباب ك��ي ال نقع في
محور البطالة المق ّنعة ،كذلك طالبنا
ب��أن يكون هناك امتحان لتحديد
حاجة البالد لهذه االختصاصات،
وأي��ض��ا ً ب���أن نفتح ال��م��ج��ال أم��ام
االختصاصات الثانية».
وق����ال ال��س��ي��د ح��س��ي��ن« :ن��ح��ن
مستعدّون للتعاون مع ك ّل مؤسسات
التعليم العالي ،ومع وزارة التربية
بشكل أس��اس��ي ،ومنفتحون على
حاجات المجتمع من خالل النقابات

المهنية ال��ت��ي ت��ح �دّد ف��ي النهاية
المعايير التي تراعي التراخيص
لكلّيات واختصاصات جديدة».
وشدّد السيد حسين على ضرورة
إخ���راج ه��ذا ال��م��وض��وع م��ن دائ��رة
التجاذبات السياسية وإخضاعه
للحاجات الوطنية والتخطيط بعيد
المدى.
وك��ان مجلس نقابة المحامين
قد أصدر بيانا ً عقب اجتماع عقده،
وأرس��ل البيان إلى المجتمعين في
ونص على ما يلي:
رئاسة الجامعة
ّ
«ت��وق��ف مجلس نقابة المحامين،
الذي عقد جلسته العادية برئاسة
النقيب ج��ورج جريج ،عند الطلب
ال��م��ت��ك � ّرر ل���دى ب��ع��ض الجامعات
الخاصة بالترخيص لكلّيات مهنية
جديدة.
إن مجلس نقابة المحامين في
ب��ي��روت إذ ي��ؤ ّي��د ال��ب��ي��ان ال��ص��ادر
عن نقابة المهن الحرة ،يؤكد دور
الحكومة ووزارة التربية والتعليم
ال��ع��ال��ي ف���ي ح��م��اي��ة ال��م��س��ت��وى
األكاديمي في لبنان الذي شكل على
مدى العقود الماضية ثروة وطنية
من الجريمة التفريط بها .ويدعو
المجلس رئ��ي��س ال����وزراء بموجب
صالحياته إلى عدم إدراج هذا البند
على جدول أعمال مجلس الوزراء قبل
التثبّت من سلة قضايا أساسية يأتي
في مقدّمها الوقوف على حاجة لبنان
أليّ اخ��ت��ص��اص ،ال سيما الحقوق
والطب والهندسة ،واعتبار المستوى
العلمي ومستوى الخدمات الطبية
ّ
يصح التساهل بهما».
خطا ً أحمر ال
ّ

وفد من «�أمل» يعر�ض
�ش�ؤون ًا �إنمائية مع بلديات ال�شقيف
زار وفد من قيادة حركة أمل في المنطقة االولى في إقليم
الجنوب ،برئاسة مسؤول المنطقة التنظيمي محمد معلّم،
وبحضور المسؤول االعالمي حسن معتوق والمسؤولين
التنظيميين ُّ
للشعب في مدينة النبطية ،مقر اتحاد بلديات
الشقيف في النبطية ،والتقوا رئيس االتحاد محمد جميل
جابر ومدير االتحاد المكلف محمد عواضة للتهنئة بالمركز
الجديد والتشاور في أمور المدينة اإلنمائية.
ون � ّوه معلّم بالدور اإلنمائي ال��ذي يضطلع به اتحاد
بلديات الشقيف ورئيسه في عملية شق الطرقات ووصل
قرى االتحاد وبلداته ببعضها ،ما يق ّرب المسافة بين هذه
البلدات ،ويو ّفر المشقات على المواطنين ،وينعكس إيجابا ً
على الحركتين االقتصادية والتجارية ،االمر الذي يعود
بالنفع على المنطقة بكاملها.
وأعلن معلّم وقوف الحركة إلى جانب االتحاد ورئيسه
ومديره وإلى جانب كل البلديات المنضوية في إطاره،
والتي تعمل بصمت وتساهم في دفع عملية التنمية إلى
األمام« ،في وقت نحن أحوج ما نكون إلى تضافر جهود
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تو ّقعت مصلحة األرصاد الج ّوية في إدارة الطيران
المدني أن يكون طقس لبنان اليوم قليل الغيوم إلى
انخفاض في درجات الحرارة ،بفعل
غائم جزئيا ً مع
ٍ
طقس مستق ّر يسيطر على الحوض الشرقي للبحر
ٍ
المتوسط خالل األيام المقبلة.
األبيض
ّ
درجات الحرارة المتوقعة اليوم على السواحل من

البلديات ورؤسائها للنهوض ببلدات النبطية ومنطقتها
على كافة الصعد ،وهي البلدات التي ش ّكلت على الدوام
ّ
خط الدفاع األ ّول عن لبنان في مواجهة العدو اإلسرائيلي
أثناء احتالله الجنوب ،وقدّمت قوافل الشهداء في سبيل
تحرير األرض من رج��س االحتالل وكانت عصيّة على
المؤامرة الصهيونية».
كما زار وف ٌد من الحركة برئاسة معلّم وأعضاء المنطقة
وشعبة الحركة في بلدة يحمر الشقيف ،عائلة الشهيد
علي حسن ابراهيم في بلدة يحمر ،وقدّموا لها التبريكات
والتعازي باستشهاده في الغارة «اإلسرائيلية» على
موكب حزب الله في بلدة القنيطرة السورية .وشارك
الوفد في تشييع الشهيد ابراهيم ونقل تعازي النائب هاني
قبيسي إلى ج ّد الشهيد ابراهيم علي ابراهيم.
وزار عضو هيئة الرئاسة في حركة أمل خليل حمدان
بلدة يحمر وع ّزى ِباسم الرئيس نبيه ب ّري وقيادة الحركة
ذوي الشهيد علي حسن ابراهيم الذي قضى في الغارة
«اإلسرائيلية» في بلدة القنيطرة السورية.
 9إلى  19درجة ،فوق الجبال من  7إلى  17درجة،
في الداخل من درجة تحت الصفر إلى  19درجة.
الرياح السطحية جنوبية ـ غربية ،سرعتها بين 10
و 30كيلومترا ً في الساعة .االنقشاع جيد .الرطوبة
النسبية على السواحل بين  55و 80في المئة .البحر
معتدل ارتفاع الموج وحرارة سطح الماء  18درجة.
الضغط الجوي  767ميلليمترا ً زئبقاً.

