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حمليات

كرمته مديرية الجامعة اللبنانية في «القومي» ّ
ونظمت معه لقاء حواري ًا
ّ

لحام� :سلكت طريق ّ
الفن الملتزم الذي يع ّبر عن �آالم الوطن والنا�س
دريد ّ

لحام يفتتح والحسنية معرض الكتاب في قاعة كلّية الفنون الجميلة
ّ

جانب من الحضور

مراد :ال يزال يحمل �ش�ؤون هذه الأمة و�شجونها
منذ انطالقته
ّ
نظمت مديرية الجامعة اللبنانية ـ الحدث في الحزب السوري
القومي االجتماعي ،لقا ًء حواريا ً مع الفنان القدير دريد لحام في
لحام الذي اس ُتقبل
قاعة كلّية الهندسة ،وجرى خالل اللقاء تكريم ّ
بحفاوة بالغة وعاصفة من التصفيق.
حضر اللقاء عميد اإلذاعة واإلعالم في الحزب وائل الحسنية،
العميد د .ل��ور أب��و خليل ،مدير مديرية الجامعة حسن سرور
وأعضاء هيئة المديرية ،رئيس الجامعة الدكتور عدنان السيد
حسن ممثالً برئيس دائرة العالقات العامة في الجامعة الدكتور
غازي مراد ،مدير كلّية الهندسة خالد الطويل ،وعدد من األساتذة
وحشد كبير من الطالب.
رحب
استهل اللقاء بتعريف من الطالب حسن المال ،ال��ذي ّ
لحام ،ورأى أن الجامعة اللبنانية تلعب دورا ً أساسيا ً في
بالفنان ّ
نشر المعرفة.
ثم ألقى مراد كلمة قال فيها« :يش ّرفنا أن تستضيف الجامعة
اللبنانية اليوم قيمة ،وهامة كبيرة من هامات الفن والثقافة وصدق
االنتماء ،فنانا ً أعطى للفن قيمة وبنى للمسرح صرحا ً مدعما ً بنبض
الحس الوطني وأصالة اإلنسان ،الف ّنان الكبير دريد لحام ،كما
ّ
يش ّرفني أن أنقل إليه وإل��ى الحاضرين تحية رئيس الجامعة
اللبنانية الدكتور عدنان السيد حسين الذي يكنّ لضيفنا الكبير كل
الو ّد واالحترام واإلعجاب».
لحام ،ف��ذاك يعني أننا أمام
وتابع« :حين نتحدث عن دري��د ّ
مدرسة غنية في الثقافة والوطنية ،أمام نهج وسلوك ونمط فني،
تمايز ويتميز في الساحة الفنية الوطنية ،فتف ّرد فيها موقفا ً وأغناها
إحساسا ً باالنتماء».
لحام كان في األمس يك ّرم في مدينة
وأشار مراد إلى أن دريد ّ
ص��ور ،وق��د بكى مرتين ،م��رة على أم��ة تم ّزقت ونخرها سوس
والتعصب القبلي والتط ّرف ،ومرة على تاريخ
الطائفية والمذهبية
ّ
هذه األمة ،على تاريخ اندحرت معالمه وذابت في اندثار معاني
القيم اإلنسانية والشعور الحقيقي بالمواطنة والوالء.
لحام أن��ه ممثل أو
وأض��اف« :ال نستطيع أن نقول عن دري��د ّ

لمقررات الغرب
�سرور :نرف�ض الخ�ضوع واالن�صياع
ّ
في تق�سيم �أر�ضنا ومحو هويتنا

مسرحي ،هو لم يكن ممثالً ولم يكن حافظا ً دوره ،بل كان ينطق
ّ
بالواقع والحقيقة واإلحساس ،وهو كان وال يزال يحمل شؤون
هذه األمة وشجونها منذ انطالقته في ستينات القرن الماضي،
والذي حضر إلى الجامعة اللبنانية اليوم ،وهو ليس بغريب عن
الجامعات بعدما كان محاضرا ً فيها حين انتقل إليها من مدرسة
صلخد ،ليترك التعليم وينصرف إلى رسالة الفن المبدع والتمثيل
الواعظ.
وختم مراد« :لقد نلت أيها القدير الكثير من األوسمة واالستحقاقات
ومن دول كثيرة ،لكن الوسام األه� ّم الذي نلته في حياتك يتمثل
بمحبة الناس لك ،أطال الله عمرك وأبقاك ذخرا ً للفن والثقافة».
ودعا مدير مديرية الطلبة في الجامعة اللبنانية حسن سرور إلى
حفظ قيم الحق والخير والجمال التي شعّ نورها على العالم أجمع،
فال نقابل القتل والصلب وقطع الرؤوس والحرق بالمثل ،فالذين
يقومون بهذه األفعال أعداء اإلنسانية ولعلهم ال يدرون ما يفعلون.
وأضاف« :إنها مسؤوليتنا جميعاً ،خصوصا ً الطلبة ،أن ننهض
بأنفسنا وشعبنا ،ونسير به تصاعدياً .وهي مسؤولية لم نتوان
يوما ً عن تن ّكبها ،فنحن وطنيون نرفض الخضوع واالنصياع
لمق ّررات الغرب ،في تقسيم أرضنا ومحو هويتنا».
وذ ّكر سرور بقول سعاده« :الفنان المبدع والفيلسوف هما اللذان
لهما القدرة على االنفالت من الزمان والمكان ،وتخطيط حياة جديدة
ورسم مثل عليا بديعة ألمة بأسرها».
وق��ال« :أستاذ دري��د ،هكذا نراك وعلى هذا النحو أنت ،رسمت
ضحكة خالدة على وجوه الماليين ،وجعلتنا نتألم ونج ّرب ذاك
األلم الذي يه ّز الوجدان ،ويزرع اإلرادة ،ويج ّذرنا في األرض .كم
والجهّل،
أحوجنا اليوم إلى أمثالك في ظ ّل حرب يشارك فيها العا َلم ُ
يزرعون اليأس ،يمحون الضحكة ،يقتلون اإلحساس ويد ّمرون كل
خير وكل حق ،لذا نعاهد أنفسنا وزمالءنا وبالدنا أوال ً وأخيرا ً أننا
عاملون لخيرها وع ّزها».
لحام ،كانت الكلمة له عبّر
الفنان
مسيرة
عن
وثائقي
وبعد عرض
ّ
ّ
فيها عن سعادته الكبيرة وامتنانه لوجوده بين أحبائه .متمنيا ً لو

يرجع به الزمن إلى الوراء ليعود طالبا ً خلف مقعد الدراسة ،وقال
إن طائفته ُحدّدت ساعة تص ّور في رحم أمه ،وهذا لم يكن خياره ،فال
أحد م ّنا اختار طائفته بل يحملها معه وهو جنين.
وتحدّث لحام عن قصة حياته من اللحظة التي ولد فيها حتى
اليوم ،وإلى االحداث التي عاشها آنذاك والتي تركت في نفسه آثارا ً
بقيت محفوظة لديه.
وأكد أن النجاح هو االنتقال من فشل إلى فشل من دون فقدان
الحماسة ،فحماسته ومثابرته جعلتا منه فنانا ً نجح بمحبة
الجمهور وسعى دوما ً إلى تقديم األفضل.
لحام« :التقيت بالشاعر واألديب محمد الماغوط عام 1973
وقال ّ
ورويت له هواجسي ،فالتقت هواجسنا ،وكانت مسرحية ضيعة
تشرين ،ومنذ ذلك اليوم ،سلكت طريق الفن الملتزم الذي يعبّر
عن آالم الوطن والناس عن فرحهم حزنهم ،فالوطن أ ّم ،واأل ّم وطن،
الجهتان مهما عملنا من أجلهما ال نكافئهما ،فالذي ينتمي إلى الوطن
يستشهد ويعطي دمه وحياته فداء للوطن ،هذا أغلى ما يملكه ،ومع
ذلك يتهيأ لي أن الشهيد المدفون في باطن األرض ،يسأل :يا وطني
هل وفيتك حقك ،ويتمنى لو يعود إلى الحياة مرة ثانية ،ليستشهد
من جديد».
لحام كلمته بأنشودة وطنية شاركه الحضور في
وختم الفنان ّ
أدائها .وفي ختام الندوة ،قدّم الحسنية وسرور درعا ً تقديرية ِباسم
لحام تقديرا ً لعطاءاته ،كما قدّم مراد درعا ً أخرى ِباسم
الحزب إلى ّ
لحام أيضا ً درعا ً ِباسم كلّية الفنون قدّمها
رئيس الجامعة ،وتسلّم ّ
الطالب ،وباقة زهور.
كما أقيم معرض للوحات الفنية والصور بمناسبة يوم االرض،
في قاعة كلّية الفنون الجميلة في الجامعة اللبنانية ،وقدّمت الطالبة
لحام لوحة رسمتها من وحي مسلسله
ماريا نصر الله للفنان ّ
لحام والحسنية «معرض آذار»
«سنعود بعد قليل» .وافتتح الفنان ّ
للكتاب ،الذي ّ
نظمه طلبة «القومي» في الجامعة اللبنانية ـ كلّية
الفنون ،وألقت آسيا الحراش كلمة الطلبة.

 ...وحامالً درع الجامعة اللبنانية بحضور مراد

«القومي» التقدير ّية من سرور
 ...ويتسلّم درع
ّ

«كفى» تطلق دلي ًال قانون ّي ًا لحماية الن�ساء من العنف ال َأ�سري
أعلنت منظمة «كفى عنفا ً واستغالالً» ،أنه في
مثل اليوم (أمس) منذ سنة ،وبعد إقرار القانون
«رقم  »293لحماية النساء وسائر أف��راد األسرة
األسري ونشره في الجريدة الرسمية،
من العنف َ
انكبّت في عملية مواكبة لتطبيقه ،س��واء أمام
النيابات العامة أو قضاة األمور المستعجلة .خالل
ه��ذه المتابعة ،الحظت «كفى» تصدّي القضاة
لمجموعة من التحدّيات الناتجة من طريقة صوغ
القانون «رق��م  »293والتعديالت التي أدخلها
نصه األساسي ،بحيث نتجت
مجلس النواب على ّ
من هذه الصياغة ثغرات كثيرة تسمح بتعدد أوجه
التفسير.
ّ
المنظمة إل��ى أنّ ثمة ثغرات ال يمكن
ولفتت
النص القانوني .لكن هناك
تخطيها إلاّ بتعديل
ّ
ثغرات أخرى استطاع بعض القضاة تخطيها من
خالل االجتهاد ،غير أن التفاوت في قراءة القانون
وتفسيره بين القضاة انعكس على مضمون قرارات
األسري،
الحماية لمصلحة النساء ضحايا العنف َ
وإج��راءات تنفيذها ،كما على إش��ارات النيابات
العامة المختلفة .ول ّما كان اإلرب��اك في تطبيق
القانون قد طاول المحاميات/ين اللواتي/الذين
في الكثير من األحيان اصطدموا/ن بالتحدّيات
نفسها التي يواجهها القضاة عند تنفيذ قرارات
الحماية ،ل��ذل��ك ،ك��ان ال ب�� ّد م��ن ط��رح ع��دد من
التساؤالت وفتح النقاش مع القضاة المعنيّات/ين
حول قراءتهن/م وتجربتهن/م في تفسير القانون
«رقم  »293وتطبيقه بهدف تقريب وجهات النظر
المختلفة.
وأض��اف��ت أ ّن��ه عبر الدليل ال��ذي أط�لِ��ق أمس
بعنوان «تحدّيات تطبيق القانون رق��م ،»293
في إط��ار مشروع يدعمه صندوق األم��م المتحدة
ّ
منظمة «ك��ف��ى» أن تضع بين
للس ّكان ،أرادت
أيدي القانونيات/ين من محاميات/ين وقضاة،
الخالصات التي تم التوصل إليها نتيجة النقاشات
وتبادل اآلراء مع غالبية القضاة اللواتي/الذين
أص����درن/وا ق���رارات حماية خ�لال ع��ام ،2014
بهدف توضيح األسباب الموجبة لهذا القانون
والعمل على تفعيل مضمونه وتطبيقه من قبل
الجسم القانوني .وو ّث��ق الدليل ق��رارات الحماية
التي صدرت حتى نهاية عام  2014باستثناء تلك
التي ُردّت ،على أمل أن يتم تناول كل القرارات في

دراسات تحليلية الحقة.
ّ
ونظمت «كفى» الندوة أمس ،بالتعاون مع لجنة
األسرة في نقابة المحامين في بيروت ،وبرعاية
نقيب المحامين في بيروت جورج جريج ،إلطالق
الدليل القانوني ال��ذي ُو ّزع على قضاة ومئات
المحاميات والمحامين ،ومن بينهم المتد ّرجات
والمتد ّرجين وعلى الحاضرات والحاضرين من
قوى األمن الداخلي والناشطات والناشطين من
جمعيات المجتمع المدني.
وخالل الندوة ،ت ّم البحث في «تحدّيات تطبيق
القانون» مع المشاركات والمشاركين من قضاة
ومحاميات ومحامين ،ه��ن/ه��م :قاضي األم��ور
المستعجلة في بيروت جاد معلوف ،والمحامية
العامة االستئنافية المكلّفة النظر في شكاوى
األس��ري في بيروت القاضية مايا كنعان،
العنف َ
ورئيسة لجنة األس��رة في نقابة المحامين في
بيروت إقبال دوغان ،والمحامية ليلى عواضة من
منظمة «كفى».
وش��ارك��ت ف��ي ال��ن��دوة ممثلة ص��ن��دوق األم��م
المتحدة للسكان في لبنان والمسؤولة عن البرامج
في الصندوق أسمى قرداحي ،وألقت كلمة عرضت
فيها مسيرة الشراكة مع منظمة «كفى» ،ودور
الصندوق في دعم الجهود من أجل إقرار القانون،

وتفعيل تنفيذه من السلطات والجهات المعنية،
وإنتاج المواد الخاصة لنشر المعرفة والتوعية
حوله.
افتتحت الندوة بكلمة راعي االحتفال النقيب
جريج أض��اء فيها على إيجابيات القانون «رقم
 »293والمفاهيم الجديدة التي أدخلها .وأشار إلى
البنود التي يجدر تعديلها لتضمن حماية الطفل مع
الضحية لكونه هو أيضا ً ضحية ال مج ّرد شاهد.
وأثنى على جهود منظمة «كفى» في مكافحة
األسري ض ّد النساء ،واصفا ً إياها كفاعلة
العنف َ
على خطين :خط الدفاع األمامي واالستباقي كي ال
ّ
وخط الدفاع
األسري
يقع الشخص فريسة العنف َ
الخلفي حاضن الضحية المع ّنفة.
وعرضت القاضية كنعان دور النيابة العامة
في تطبيق القانون «رقم  »293قبل صدور قرار
الحماية ،وبعد صدوره .وتط ّرقت إلى نقاط مه ّمة
ع �دّة ،منها ال��دور التكاملي بين المحامي العام
األسري وقاضي األمور المستعجلة ،وأهمية احترام
َ
ح ّرية الضحية في اختيار المرجع المختص لطلب
الحماية أمامه.
وأعطت كنعان أمثلة عن تدابير اتخذتها النيابة
األسري،
العامة في بيروت لحماية ضحايا العنف َ
ملقية الضوء على التحدّيات المطروحة في معرض

تطبيق القانون «رقم  »293وما ينطوي عليه من
ثغرات.
بدوره ،قدّم القاضي معلوف لمحة سريعة عن
تجربة قضاة األمور المستعجلة في ملفات تناولت
أسري خالل السنة التي تلت صدور
قضايا عنف َ
القانون «رقم  ،»293ولطريقة مقاربة هذه الملفات
من الناحيتين القانونية واالجتماعية.
وأثار معلوف اإلشكاليات التي يطرحها تطبيق
القانون ،ال سيما لجهة تفسير العنف ووضع األوالد،
والتحقيقات الواجب القيام بها ووسائل اإلثبات
المقبولة في ضوء متطلبات المحاكمة العادلة
وطريقة تطبيق القرارات الصادرة بفعالية.
وت��ن��اول معلوف أي��ض�ا ً مسألة الصالحيات
اإلضافية التي تخ ّول قاضي األم��ور المستعجلة
اتخاذ تدابير حمائية أو احتياطية غير منصوص
عليها صراحة في القانون.
وخالل الندوة ،ألقت المحامية دوغان مداخلة
عرضت فيها مسيرة قانون حماية النساء من
األس��ري منذ صوغه ،م��رورا ً بتعديله في
العنف َ
مجلسي الوزراء والنواب وصوال ً إلى إقراره السنة
َ
الفائتة.
ولفتت إل��ى «أننا لن ننسى في ه��ذا السياق
الهجمة الشرسة ض ّد مشروع القانون آن��ذاك من
المنظمات الدينية واإلسالمية ،خصوصا ً النسائية
منها» ،معرب ًة عن استغرابها من أن تقف امرأة ض ّد
مصالحها في الحماية ومصالح األجيال الصاعدة
من النساء.
وش �دّدت دوغ��ان على ض��رورة استمرار العمل
من أجل تنفيذ القانون ومراقبة هذا التنفيذ ودرس
المختصة،
االجتهادات التي أصدرتها المحاكم
ّ
والعمل على تعديل بعض المواد في القانون،
خصوصا ً م��ا أحيل منها على قوانين األح��وال
الشخصية الدينية ،كاشتراط حماية األطفال في
سنّ الحضانة.
وشرحت المحامية ليلى عواضة من منظمة
«كفى» «األه��داف األساسية من الدليل القانوني
عن «تحدّيات تطبيق القانون رقم  »293وأه ّم ما
ورد فيه من خالصات وتحدّيات .وعُ ِرضت نسخة
ّ
مصغرة من فيلم «بالقانون» المقتبس من قصص
األسري ولجأن إلى
حقيقية لنساء تع ّرضن للعنف َ
«القانون .»293

ّ
جماهيري وحملة تب ّرع بالدم
حفل
في المدينة الجامعية ـ حم�ص

أقام طلبة المدينة الجامعية في حمص ،ضمن االحتفاالت
بعيد الطالب السوري ،حفالً جماهيريا ً رفعوا خالله اإلعالم
الوطنية وصور الرئيس بشار األسد ،معبّرين عن فرحهم
بعيد الطلبة وبانتصارات الجيش السوري على اإلرهاب.
ون ّفذوا حملة تب ّرع بالدم دعما ً لجرحى الجيش.
وأكد محافظ حمص طالل البرازي أهمية هذه المبادرة
التي قام بها فرع االتحاد الوطني للطلبة في «جامعة
البعث» احتفاال ً بعيد الطالب .الفتا ً إلى أن حملة التب ّرع
بالدم ،أقل ما يمكن أن يقدَّم للجرحى المصابين من أبطال
الجيش السوري الذين يقفون بكل صمود وتص ّد ض ّد
اإلره��اب الحاقد في كل بقعة من بقاع سورية ،مقدّمين
أرواحهم رخيصة فداء ع ّزة بلدهم وكرامته ،ومص ّممين
على تحقيق النصر.
ول��ف��ت رئ��ي��س الجامعة ال��دك��ت��ور أح��م��د مفيد صبح
إل��ى مواصلة طلبة الجامعة احتفاالتهم ونشاطاتهم
وفعالياتهم بعيد الطالب السوري ،موضحا ً أن مشاركة
الطلبة واألساتذة والعاملين في الجامعة بحملة التب ّرع
بالدم ،لهي تأكيد منهم على وقوفهم إلى جانب أبطال
ّ
يسطرون أروع مالحم البطولة.
الجيش الذين
وق��ال رئيس فرع االتحاد الوطني للطلبة في حمص
علي حمادي إن حملة التب ّرع بالدم جزء من الفعاليات
والنشاطات التي وضعها الفرع احتفاال ً بعيد الطالب
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السوري ،والمستمرة لغاية منتصف الشهر المقبل .مبيّنا ً
ال��دور الذي يجب أن يلعبه الطلبة في هذه المرحلة من
خالل تقديم كل ما يستطيعون من إمكانيات في سبيل ع ّزة
سورية إلى جانب تحصيلهم العلمي.
وأكد عميد كلّية اآلداب الدكتور عصام كوسا ضرورة
المشاركة والتواجد بين الطلبة في عيدهم ،وتقديم أقل
ما يمكن ألبطال الجيش السوري الذين بفضلهم يحتفل
الطلبة اليوم في الجامعات والمدن الجامعية.
وق��ال نائب رئيس الجامعة لشؤون البحث العلمي
والدراسات العليا الدكتور بسام كسيبي« :تب ّرعت اليوم
بأق ّل ما يمكن أن أقدّمه أم��ام عظمة أبطالنا وشموخهم
وتضحياتهم ،إ ّنهم الجنود المرابطون في كل المواقع
لحمايتنا وحماية سورية من اإلرهاب الحاقد».
وع ّبر عدد من الطلبة المشاركين في الحملة عن اعتزازهم
وفخرهم بأبطال الجيش الذين يقدّمون دماءهم ف��دا ًء
لسورية ،مؤكدين أن واجبهم كطلبة وعلى مقاعد الدراسة
يح ّتم مواصلة علمهم وتقديم دمائهم فدا ًء لجرحى الجيش
السوري ،داعين جميع الطلبة في الجامعة إلى المشاركة
في هذه الحملة.
وحضر الفعالية عمداء الكلّيات ون ّواب رئيس الجامعة
وحشد كبير من الطلبة.

«ن�ساء يُعدن الحياة»...
م�شروع ًا نوعي ًا لتدوير المالب�س الم�ستعملة
عمر الطويل
واجهت الشابة جنان كمال الدين
م��ن محافظة ال��س��وي��داء ال��س��وري��ة،
ع���ددا ً م��ن ال��ص��ع��وب��ات ال��ت��ي حالت
دون حصولها على فرصة عمل بعد
تخ ّرجها من معهد الفنون الجميلة
قبل س��ن��وات ،فاستمرت ف��ي أعمال
الخياطة واألش��غ��ال اليدوية ضمن
منزلها ،قبل أن تق ّرر مؤخرا ً اإلعالن
عن مشروع إلع��ادة تدوير المالبس
المستعملة ،تحت عنوان «نساء يعدن
الحياة» ،وذلك بهدف استثمار الثياب
المهملة وإعادة إحياء األقمشة التالفة،
الستخدامها م��� ّرة أخ���رى ألغ��راض
مختلفة بعد منحها ح �لّ��ة جديدة
وج ّذابة.
يو ّفر المشروع ـ الذي يعتبَر إضافة
إلى مجموعة من المشاريع النسائية
المتميزة في السويداء ـ ف��رص عمل
لعدد من النساء كما أوضحت كمال
ال��دي��ن ف��ي ح��دي��ث ل��ـ«ن��ش��رة سانا
الشبابية» ،س��واء من العامالت في
م��ج��ال ال��خ��ي��اط��ة أو م��م��ن يخضعن
لورشة تدريبية ضمن المشروع قبل
المباشرة بالعمل .مشيرة إلى أنّ الفعل
االبداعي الذي تؤدّيه النساء في إعادة
نسج التوالف ،يك ّرس بعدا ً اقتصاديا ً
مهما ً ويصدر ص��ورة متميزة للمرأة
السورية وقدرتها على اجتراح الحلول
والمخارج لألزمات التي تمر بها.
وأضافت أنها استلهمت الفكرة من
مشروع مماثل شارك السنة الماضية
في مهرجان سيدات الجوالن األول
في السويداء ،تحت عنوان «خاليا
ال��ن��ح��ل» ،وه���و م��ا ح��ف��زه��ا إلط�لاق
مشروعها بهدف تفعيل دور المرأة
ال��س��وري��ة خ�لال األزم���ة ،واستثمار
حضورها اإلنساني المبدع ،خصوصا ً
ف��ي ه���ذه ال���ظ���روف ال��ت��ي ي��م��ر بها
ال��وط��ن ،إذ نجحت باستقطاب عدد
من الشابات وتدريبهن وتعليمهن
فنون الخياطة باإلبرة والخيط فقط،
من دون استعمال اآلالت الكهربائية
الخاصة بهذه المهمة.
وتمكن المشروع منذ انطالقته قبل
ستة أشهر من تنظيم معرضين مهمين
بحسب كمال الدين ،قدّمت خاللهما
سيدات المشروع كامل إنتاجهن من
بقايا األقمشة التي قمن بتحويلها إلى
مفارش وأغطية لألس ّرة والطاوالت

وحقائب وستائر ولوحات قماشية
مغزولة على النول اليدوي ،إضافة
إل��ى قطع فنية اس َتخدمت األقمشة
المهملة فيها كمادة أولية.
وأش���ارت إل��ى أنّ ه��ذه المعارض
ن��اف��ذة لتسويق منتجات الشابات
المشاركات في المشروع ،إذ يو ّفر
لهنّ هذا العمل دخ�لاً ماديا ً معقوالً،
خصوصا ً أن الغالبية منهن تتمتع
بطموح كبير لتوسيع نطاق عملهن.
معبّرة عن ترحيبها بجميع الراغبات
باالنضمام إل��ى ه��ذا المشروع بعد
إخضاعهن للدورات الالزمة.
ويقيم المشروع حاليا ً ورشة عمل
مع فرع االتحاد الوطني لطلبة سورية
في السويداء ح��ول تدوير المالبس
المستعملة ،بمشاركة  27طالبا ً
وطالبة من معهد االقتصاد المنزلي،
وذلك بغية تعزيز الجانب العملي لدى
الطالب بما يتناسب مع اختصاصهم،
وت��ع��ري��ف��ه��م إل���ى كيفية استثمار
ال��م�لاب��س المستعملة ف��ي تصنيع
أشياء جديدة وجميلة ،إذ ستثمر هذه
الورشة في نهايتها وفقا ً لكمال الدين
عن تشكيل لوحة كبيرة من األلبسة

المستعملة بعنوان «السنديان»،
تتض ّمن مفرداتها اللباس العربي
وآثار محافظة السويداء لعرضها في
إحدى فعاليات فرع االتحاد الوطني
لطلبة السويداء.
وأشارت نجاح نصر ،إحدى النساء
ال��ع��ام�لات ف��ي ال��م��ش��روع ،إل��ى أنها
انضمت إلى المشروع بعد خضوعها
ل��دورة تدريبية لتعلّم كيفية تدوير
األلبسة المستعملة كفكرة جديدة،
يمكن االستفادة منها بطرق متعددة،
خ��ص��وص�ا ً أن ل��دي��ه��ا خ��ب��رة سابقة
ف��ي أع��م��ال الخياطة وت��دوي��ر ال��ورق
واألشغال اليدوية.
ولفتت إلى أنها نجحت في تقديم
مجموعة من األعمال القماشية الجميلة
والتي نالت استحسانا ً واس��ع�ا ً في
المعارض التي شاركت فيها ضمن
ال��م��ش��روع ،إذ اس��ت��ف��ادت م��ن ال��رؤى
المتنوعة التي أوحت بها النساء خالل
العمل ،إضافة إلى تص ّوراتها الخاصة
لتحديث كل قطعة ثياب قديمة ،من ّوهة
بأنها تع ّول كثيرا ً على هذا المشروع
لتطوير عملها والتعريف بمنتجها
وتسويقه.

لقاء في رئا�سة الجامعة اللبنانية
ّ
المخدرات
عن خطط الوقاية من
عُ قد في اإلدارة المركزية للجامعة اللبنانية في المتحف،
لقاء مشترك لتطوير خطط عمل محلية حول الوقاية من
المخدّرات في لبنان ،الذي يتض ّمن مشروعا ًلتدريب العاملين
في مراكز الخدمات االنمائية حول المهارات الحياتية ،برعاية
وزارة الشؤون االجتماعية ،وبالتعاون بين مكتب األمم
المتحدة لمكافحةاإلدمان ،ومؤسسة «مينتور» العربية.
وتحدّثت خالل اللقاء مديرة البرنامج الوطني للوقاية من
االدمان في وزارة الشؤون االجتماعية أميرة ناصر الدين،
فأشارت إلى استفحال اإلدم��ان والمخدّرات في المجتمع
اللبناني ،داعي ًة إلى تفعيل الوقاية ووضع خطط لمواجهة

عدو المجتمع المتم ّثل في اإلدم��ان وتعزيز مشاركة االهل
والشباب و المجتمع.
أما ممثلة «مينتور العربية» كندة ياغي فاعتبرت أنّ
الوقاية من اإلدمان مسؤولية المجتمع ،وتتضمن مكافحة
إنتاج المواد المخدرة ومقاومة الطلب وإص��دار القوانين.
مشير ًة إلى تزايد نسبة اإلدم��ان في لبنان ،خصوصا ً بين
المراهقين.
واعتبرت المديرة التنفيذية في «مينتور العربية» ثريا
إسماعيل أنّ المهارات الحياتية ركنٌ أساسي للوقاية من
المخدّرات.

