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اجتماع يف ال�سراي لتن�سيق خدمات ك�سروان

اجلراح يفتتح م�ؤمترالأمن ال�سيرباين يف «»MUBS

(علي حممد)

] حا�صباين مرتئ�ساً االجتماع

ب� �ن ��اء ل� �ق ��رار رئ �ي ����س جم �ل ����س ال� � � ��وزراء � �س �ع��د احل� ��ري� ��ري ال��رق��م
 2017/56ال�ق��ا��ض��ي بت�شكيل جل�ن��ة فنية لتن�سيق اخل��دم��ات
ال�ضرورية يف املحافظات ،عُ قد اجتماع ملنطقة ك�سروان �أم�س ،يف
ال�سراي الكبري برئا�سة نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير ال�صحة
غ�سان حا�صباين ،وح�ضور ممثل رئا�سة جمل�س الوزراء م�ست�شار
رئي�س جمل�س الوزراء لل�ش�ؤون الإمنائية فادي فواز ،ممثل رئا�سة
جمل�س ال ��وزراء حممد عيتاين ،حمافظ جبل لبنان ف ��ؤاد فليفل،
رئي�س احتاد بلديات ك�سروان جوان حبي�ش ،ممثلني عن وزارات
الأ�شغال العامة والنقل ،الطاقة واملياه ،الزراعة ،ال�صحة العامة،
الداخلية والبلديات ،االت�صاالت ،الرتبية والتعليم العايل ،الثقافة،
البيئة ،ال�ش�ؤون االجتماعية ،جمل�س الإمن��اء والإعمار وامل�ؤ�س�سة
العامة لت�شجيع اال�ستثمارات.
وب�ح�ث��ت اللجنة ب ��أم��ور منطقة ك���س��روان م��ن م���ش��اري��ع �صيانة
و�إ� �ص�ل�اح جم ��اري ال���ص��رف ال�صحي وحم �ط��ات ال�ت�ك��ري��ر ال�ت��ي هي
قيد التنفيذ والبحث يف و�ضع حمطة ذوق م�صبح� ،أقنية ت�صريف
م�ي��اه الأم� �ط ��ار ،ال �ط��رق��ات ال �سيما ط��ري��ق ن�ه��ر ال��ذه��ب ،حري�صا -

درع��ون وجونيه  -فقرا ،مو�ضوع التعديات على الأم�لاك العامة،
م�شاريع املياه والكهرباء ،مراكز البلدية ال�صحية وامل�ست�شفيات
احلكومية ،مو�ضوع النفايات املنزلية ،املخطط التوجيهي العام
للنقل وح��رك��ة ال���س�ير و�إي �ج��اد احل �ل��ول للمنطقة ال �سيما مدينة
جونيه ،معاجلة التمدد العمراين وغريها من املوا�ضيع التي تهُ م
املنطقة.
مت اقرتاح تكثيف حلقات النقا�ش حول القطاعات اخلدماتية
و ّ
ملنطقة ك �� �س��روان ب��ال�ت�ع��اون م��ع ال � ��وزارات املخت�صة والإدارات
الر�سمية وكل من له �صلة من �أجل التو�صل �إىل خمطط توجيهي
عام ي�شمل جميع املعطيات واملعوقات و�إيجاد م�صادر التمويل
من �أج��ل تنفيذ ه��ذه امل�شاريع �ضمن ج��دول زمني منظّ م وح�سب
الأولويات واقرتاح خطة عمل و�آلية للمراقبة وح�سن التنفيذ.
و�سرتفع اللجنة تو�صياتها �إىل رئي�س جمل�س ال ��وزراء �سعد
احل��ري��ري ليُ�صار �إىل متابعة تنفيذها عرب اجتماعات تن�سيقية
�أخرى قبل  15ني�سان  2017ليتم عر�ض املو�ضوع على احلريري.

حا�صباين
ول�ف��ت ح��ا��ص�ب��اين اىل �أن ��ه «مت و��ض��ع الئ�ح��ة ب ��أول��وي��ات منطقة
ك�سروان وامل�شاريع املُفرت�ض تنفيذها والتي حتتاج �إىل عر�ض
على جمل�س ال ��وزراء ،وذل��ك حت�ضري ًا للجل�سات التي �سيعقدها
امل �ج �ل ����س يف امل� �ن ��اط ��ق» ،م �ع �ت�بر ًا �أن «ال �ق �ي �م��ة امل �� �ض��اف��ة ل�ه��ذه
االجتماعات املتتالية ،تف�سح امل�ج��ال للحوار ب�ين البلديات من
جهة وبني ممثلي كافة الوزارات الذين ي�شاركون يف االجتماعات،
ما يتيح يف الكثري من احلاالت حل عدد من الأمور العالقة التي ال
حتتاج �إىل ق��رارات حكومية �أو مرا�سيم �أو تدخل من قبل جمل�س
الوزراء .كما �أن القيمة امل�ضافة تتمثل باحلوار املتاح كذلك بني
ممثلي الوزارات وامل�ؤ�س�سات احلكومية».
و�أو�� �ض ��ح ح�ب�ي����ش �أن «ه �ن��اك ال �ك �ث�ير م��ن امل �� �ش��اري��ع ال�ت�ن�م��وي��ة
املطروحة و�أب��رزه��ا يتعلق بتح�سني �شبكات ال�ط��رق وتطويرها
وامل��رف��أ ال�سياحي وامل�ب��اين احلكومية التي حتتاج �إىل ت�أهيل،
ضال عن �أمور مرتبطة بالرتبية والتعليم والثقافة».
ف� ً

الريا�شي يطلق امل�ؤمتر ال�سنوي لـ «تقدم العلوم»
عقد وزير الإعالم ملحم الريا�شي ورئي�س اجلمعية اللبنانية
ل �ت �ق��دم ال �ع �ل��وم ن �ع �ي��م ع��وي �ن��ي ،م � ��ؤمت� ��ر ًا � �ص �ح��اف �ي � ًا يف ق��اع��ة
االج�ت�م��اع��ات يف ال � ��وزارة� ،أع�ل�ن��ا ف�ي��ه �إط�ل�اق امل ��ؤمت��ر ال�سنوي
ال�ع�ل�م��ي ال� ��دويل ال �ث��ال��ث وال�ع���ش��ري��ن للجمعية ،حت��ت ع�ن��وان
«الأب �ح��اث وال�ع�ل��وم يف خ��دم��ة الإن �� �س��ان» ،بالتعاون م��ع كلية
ال�ع�ل��وم يف اجل��ام�ع��ة اللبنانية وامل�ج�ل����س ال��وط�ن��ي للبحوث
العلمية يف ل�ب�ن��ان ،يف «جم�م��ع رف�ي��ق احل��ري��ري اجل��ام�ع��ي -
احلدت».
واع�ت�بر الريا�شي �إن «�إط�ل�اق امل��ؤمت��ر العاملي لي�س جديد ًا
على لبنان وعلى املنطقة .فاملنطقة مرت يف زمن ازدهار علمي
كبري قبل زمن االنحطاط ،وكانت العلوم عند العرب قبل كل
العلوم يف العامل ،واخل��وارزم��ي ي�ؤلف املو�سيقى على قواعد

اجل�بر ،وحالي ًا يدخل احل�ساب على املو�سيقى يف ال��والي��ات
املتحدة� ،أي لي�س جديد ًا علينا �أن تكون العلوم متقدمة يف
جمتمعنا .فالإن�سان موجود والطاقة الفكرية موجودة وتبقى
الفر�صة ،وم��ن واجباتنا ت��أم�ين الفر�صة وامل�ك��ان وامل�ساحة
والبيئة احلا�ضنة لتتطور الفر�صة وت�صبح �إب��داع � ًا حقيقي ًا
با�سم لبنان والعامل العربي».
ول �ف��ت ع��وي �ن��ي اىل «�أن  400ب��اح��ث ق��دم��وا �أوراق� �ه ��م
العلمية لهذه ال�سنة ،وقد تنوعت ميادين العلم واملعرفة
ما بني علوم البيئة والكيمياء والفيزياء والريا�ضيات،
اىل ال �ع �ل��وم ال�ه�ن��د��س�ي��ة وال �ط �ب �ي��ة وال �ط��اق��ة امل �ت �ج��ددة،
وال �ع �ل��وم الت��رب��وي��ة واالج �ت �م��اع �ي��ة ف��ال �ع �ل��وم الإن �� �س��ان �ي��ة
والفنون .وال يتوقف امل�ؤمتر عند الأوراق العلمية هذه،

رئي�س الديبلوما�سية يف ال�سفارة الأمريكية يزور «الك�سليك»

زار رئي�س مكتب الديبلوما�سية العامة
يف ال�����س��ف��ارة الأم�ي�رك� �ي ��ة يف ب �ي ��روت� ،آالن
هول�ست ،جامعة ال��روح القد�س الك�سليك.
و�أو�� �ض���ح ب �ي��ان ل �ل �� �س �ف��ارة ان���ه «�أل� �ق ��ى كلمة
ملنا�سبة توزيع ال�شهادات لع�شرين طالبا
م� ��ن اجل ��ام� �ع ��ة مم� ��ن �أك� �م� �ل���وا ال� �ت���دري���ب يف
م�شروع«امل�سرح والدميقراطية»املمول من
ال�سفارة الأمريكية الذي ربح منحة من مكتب
الدبلوما�سية العامة عرب املناف�سة للح�صول
ع �ل��ى م �ن��ح دع ��م ت�ع�ل�ي��م ال �ل �غ��ة االن �ك �ل �ي��زي��ة.
ه� � ��ذا امل � �� � �ش� ��روع ي � �ع� ��زز احل � � � ��وار وال��ت��ع��ب�ي�ر
وال �ت �ف �ك�ي�ر ال� �ن� �ق ��دي ،ب��ال �ل �غ��ة االن �ك �ل �ي��زي��ة،
ح � ��ول ال ��دمي� �ق ��راط� �ي ��ة وال� �ق� ��� �ض ��اي ��ا امل��دن �ي��ة
وح �ق��وق الإن�����س��ان .ون�ت�ي�ج��ة ه ��ذا امل �� �ش��روع
ك ��ان ��ت �إن � �ت� ��اج م �� �س��رح �ي��ة مل� ��دة  20دق�ي�ق��ة
حت��ت ع �ن��وان«دمي��و���س ك��رات��و���س»(ال�ك�ل�م��ة
اليونانية التي تعني الدميقراطية) والتي

�أجريت يف جامعة ال��روح القد�س .وق��ال«�إن
قوة االم��ة هي الف�سيف�ساء التي تطبع تنوّ ع
مواطنيها» .و�أ�شاد ب�إظهار هذا املثل الأعلى
من قبل الطالب.
ك � �م� ��ا ه ��ول� ��� �س ��ت ال � �ت � �ق� ��ى رئ � �ي � ��� ��س م �ك �ت��ب
الديبلوما�سية العامة ،نائب رئي�س اجلامعة
ل�ش�ؤون احلياة املجتمعية الأب طالل ها�شم
ون��اق����ش معه ف��ر���ص ال�ت�ع��اون ب�ين ال�سفارة
واجل� ��ام � �ع� ��ة .وخ� �ت ��م ال�� �ب�� �ي� ��ان«�إن ال��ت��ع��اون
امل�ستمر ب�ين ال�سفارة الأم�يرك�ي��ة وجامعة
الروح القد�س واجلامعات املحلية الأخرى،
وك��ذل��ك ال�ع��دي��د م��ن ب��رام��ج امل�ن��ح الدرا�سية
والتبادل التي متولها احلكومة الأمريكية،
تظهر م��دى التزام ال��والي��ات املتحدة القوي
ب��دع��م ال�ت�ع�ل�ي��م يف ل �ب �ن��ان وت��وف�ي�ر ال�ف��ر���ص
لل�شباب اللبناين كي ي�صبحوا قادة كبار يف
امل�ستقبل يف لبنان».

نقيبا ال�صحافة واملحررين ينعيان ح�سان زين الدين
ن�ع��ى ن�ق�ي�ب��ا ال�صحافة
ال � �ث � �ق� ��ايف .وم� � ��ن ت��ون ����س
وامل � � � � �ح� � � � ��رري� � � � ��ن ع � � ��وين
ح� �ي ��ث ت � ��أه� ��ل م� ��ن ج� ��ودة
ال �ك �ع �ك��ي وال �ي��ا���س ع��ون
ب ��و ع� �ط ��ور ،را�� �س ��ل ع� ��دد ًا
يف ب � � �ي� � ��ان ،ال� ��� �ص� �ح ��ايف
م ��ن ال �� �ص �ح��ف ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة
ح���س��ان رام� ��ز زي ��ن ال��دي��ن
واخلليجية .ثم انتقل اىل
«ت��ارك � ًا يف ق�ل��وب زمالئه
دول� ��ة ق�ط��ر ال �ع��ام 1992
وك � ��ل م� ��ن ع ��رف ��ه ح �� �س��رة
�إىل ��ص�ح�ي�ف��ة «ال �� �ش��رق»
وحزن ًا كبريين ملا عرفوه
م � �� � �س � ��ؤو ًال ع� ��ن � �ص �ف �ح��ات
عنه م��ن مناقبية مهنية
ال� ��� �س� �ي ��ا�� �س ��ة ال � ��دول� � �ي � ��ة،
عالية و�أخالق رفيعة».
ل �ي �ع��ود �إىل �أب ��وظ� �ب ��ي -
ول��د ح�سان زي��ن الدين
امل�ج�م��ع ال �ث �ق��ايف ووزارة
يف بطمه  -ال�شوف العام
اخل ��ارج� �ي ��ة م� ��� �س� ��ؤو ًال عن
 ،1961ت�خ��رج م��ن كلية
الإع�ل��ام وال�ن���ش��ر ،وم��ن ثم
] الراحل ح�سان زين الدين
الإع �ل��ام وال �ت��وث �ي��ق ال �ع��ام
ب��اح�ث� ًا رئي�سي ًا يف مركز
� ،1985أوىل حمطاته املهنية كانت يف «دار ال��رواد»،
�سلطان بن زاي��د للثقافة والإع�ل�ام .وق��ع الراحل كتابني
لينتقل اىل جريدة «اللواء» ،ومن ثم �إىل وكالة «�أخبار
يف �أدب ال�سرية هما« :كامل احل�سني» عن دار الفارابي
اليوم» وجملة «�آ�سيل» ومن بعدها �إىل «�صوت اجلبل»
يف بريوت العام  ،2012و«�أحمد را�شد ثاين يف منا�سبة
معد ًا ومقدم ًا لربامج �سيا�سية منوعة .غ��ادر �إىل دولة
حياته» عن بيت ال�شعر يف العام نف�سه .يوارى جثمانه
الإم � ��ارات ال�ع��رب�ي��ة امل�ت�ح��دة �إىل �صحيفة «ال �ف �ج��ر» يف
يف ثرى م�سقط ر�أ�سه بلدة بطمه ـ ال�شوف اليوم اجلمعة
�أب ��و ظ�ب��ي ب�صفة �سكرتري حت��ري��ر ،وم�ن�ه��ا �إىل املجمع
� 31آذار احلادية ع�شرة �صباحاً.
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�إمنا تقوم جلنة حتكيم م�ؤلفة من متخ�ص�صني ،كل يف
جماله ،بدر�س هذه الأبحاث ليُ�صار �إىل اختيار �أف�ضلها
فتقدم اجلمعية جوائز لهم ،حتى �أن بع�ض الأبحاث يتم
اختيارها ملبا�شرة تنفيذها».
وقال�« :ستنعقد على هام�ش امل�ؤمتر  4طاوالت حوار علمية
ت�ضم �شخ�صيات �سيا�سية وعلمية� ،إ�ضافة �إىل متخ�ص�صني
ليناق�شوا املوا�ضيع املطروحة بهدف اجلمع بني م�ؤ�س�سات
ال��دول��ة ،املعنية مبا�شرة بالأبحاث العلمية ،وم��راك��ز البحث
واجلامعات».
و اعترب ممثل كلية العلوم ابراهيم بو ملهم ان «هذا امل�ؤمتر
لأهميته نعلنه يف وزارة الإع �ل�ام» ،م���ش�ير ًا اىل �أن��ه «�سبق �أن
ا�ست�ضافت اجلامعة هذا امل�ؤمتر يف العام .»2014

] اجلراح و�أبو�شاهني وعالمي والقي�سي

�أك� ��د وزي� ��ر االت� ��� �ص ��االت ج �م��ال اجل���راح
خ�لال افتتاحه م��ؤمت��ر الأم��ن ال�سيرباين
ال��ذي نظمته اجلامعة احلديثة ل�ل�إدارة
والعلوم « ،»MUBSحر�ص الوزارة على
م��واك �ب��ة ال �ت �ط��ورات ع�ل��ى �صعيد الأم ��ن
ال�سيرباين و�إدراك القيّمني على القطاع
لأه �م �ي��ة اع �ت �م��اد اخل� �ي ��ارات الأف �� �ض��ل يف
مواجهة التحديات املرتبطة باحلفاظ
على الأمان ومقت�ضيات ال�سيادة واحرتام
حرية الإن�سان .و�أعلن �أن الوزارة ب�صدد
التح�ضري ل�ل�إع�لان ع��ن خ�ط��وات عملية،
م���ش�ير ًا �إىل �أن ال� ��وزارة مهتمة بتطوير
�شبكة خ��دم��ات مل�صلحة ال �ط�لاب بعد
ا�ستكمال الرتتيبات.
عقد يف حرم
وحتدث يف امل�ؤمتر الذي ُ
اجل��ام �ع��ة يف ��س�ب�ير���س امل�ن���س��ق ال�ع��ام
ل �ل �م ��ؤمت��ر ب��ا� �س��م ال �ق �ي �� �س��ي ال� ��ذي ��ش��رح
ال�ضرورات التي ا�ستدعت دع��وة جميع
املعنيني �إىل ال�ت�لاق��ي لبحث اجل��وان��ب
التي تهم خمتلف القطاعات.
وتطرق رئي�س جمل�س �أمناء اجلامعة
ح�� ��امت ع�ل�ام���ي اىل �أه� �م� �ي ��ة امل ��و�� �ض ��وع
وت��داع��ي��ات��ه ع �ل��ى ال �� �س �ي��ا� �س��ات ال �ع��ام��ة
و�أه��م��ي��ة ت �� �ض��اف��ر اجل� �ه ��ود ب�ي�ن ال��دول��ة
والقطاع اخلا�ص ودور التعليم العايل
يف ر� �ص��د امل �� �ش �ك�لات امل��رت �ب �ط��ة ب�ه��ذه
التطورات والتعاطي معها عرب البحث
ال �ع �ل �م��ي و�إع�� � ��داد ال� �ك� �ف ��اءات ال �ق �ي��ادي��ة
الالزمة.
وحتدث يف اجلل�سة الأوىل �صبحي �أبو

ال مدير عام التعليم العايل
�شاهني ممث ً
�أح�م��د اجل�م��ال وت�ط��رق اىل دور التعليم
ال �ع��ايل وم���س��ؤول�ي�ت��ه يف خ�ل��ق الأ��س����س
للتعاطي مع امل�شكلة.
وك��ان��ت م��داخ�لات ملمثلي اجلامعات
امل � �� � �ش� ��ارك� ��ة وه � � ��م ع�� �م� ��اد احل � � � ��اج م��ن
اجلامعة الأمريكية وو�سيم عيتاين من
جامعة بريوت العربية و�أحمد بزّ ي من
« »MUBSون�سرين اخلطيب م��ن هيئة
«.»ISACA
وت � �ن� ��اول� ��ت رئ� �ي� �� ��س م��ك��ت��ب م �ك��اف �ح��ة
اجل ��رائ ��م الإل��ك�ت�رون��ي��ة امل��ق��دم � �س��وزان
احل���اج ال �ت �ح��دي��ات ال �ت��ي ت��واج��ه لبنان
�� �ش ��ارح ��ةً امل �� �س��ائ��ل ال� �ت ��ي مت ����س ح �ي��اة
ال �ل �ب �ن��ان �ي�ين و��� �ض� ��رورة ت �ع �م �ي��م ال��وع��ي
ب��ا���س��ت��خ��دام الإن �ت��رن � ��ت واحل� �م ��اي ��ة م��ن
امل��خ��اط��ر وال � �س �ي �م��ا ع �ل��ى م���س�ت�خ��دم��ي
الإنرتنت عموم ًا والأطفال خ�صو�صاً.
ويف اجلل�سة ال�ث��ان�ي��ة حت ��دّ ث ك��ل من
نزار نا�صيف من هيئة التحقيق اخلا�صة
يف م�صرف لبنان وه�شام م�سلماين من
�شركة تات�ش لالت�صاالت و�شربل ميني
من م�صرف « »BBACوخالد دنكر من
م�صرف «فرن�سبنك»� ،أم ��ا يف اجلل�سة
الثالثة فتحدث كل من طارق بح�صلي
من مايكرو�سوفت و�شادي اخلطيب من
« »HPEوع �ل��ي زي ��ن ال��دي��ن م��ن �شركة
« »360 Saugoوايلي زي��دان من �شركة
«.»Potech consulting

«املقا�صد» ـــــ �صيدا 9 :م�شاريع بقيمة  30مليون دوالر

] النقيب و�شم�س الدين ومكاوي خالل امل�ؤمتر ال�صحايف

�صيدا ــــــ «امل�ستقبل»

ع�ق��د رئ�ي����س ج�م�ع�ي��ة امل�ق��ا��ص��د اخل�ي�ري��ة الإ� �س�لام �ي��ة يف �صيدا
ي��و��س��ف ال�ن�ق�ي��ب ،م� ��ؤمت ��ر ًا ��ص�ح��اف�ي� ًا يف م�ق��ر اجل�م�ع�ي��ة يف ع�م��ارة
املقا�صد عر�ض فيه م�شاريع املجل�س الإداري احلايل للجمعية
ل�صالح ا�ستمرارية ر�سالتها ال�ترب��وي��ة والثقافية واالجتماعية،
ف��أع�ل��ن ع��ن  9م�شاريع م��ن بينها ق��ري��ة �سياحية وم��رك��ز جت��اري
ضال ع��ن م�شاريع
ومهنية تخ�ص�صية للت�أهيل املهني ال�ع��ايل ف� ً
لتطوير عدد من مدار�س املقا�صد .و�شارك يف امل�ؤمتر ال�صحايف:
�أمني �سر اجلمعية ورئي�س اللجنة القانونية يف املجل�س الإداري
ح�سن �شم�س الدين ورئي�س جلنة الإمن��اء والتطوير يف اجلمعية
رغيد مكاوي.
وع��ر���ض ال�ن�ق�ي��ب م��ا ح�ق�ق��ه امل�ج�ل����س الإداري للجمعية طيلة
�سنتني ون�صف ال�سنة على �صعيد �إط�لاق العديد من امل�شاريع
والربامج والنهو�ض مبدار�سها ،الفت ًا اىل �أن لدى املجل�س الإداري
حالي ًا م�شاريع ت ��وازي قيمتها ال �ـ 30مليون دوالر بع�ضها �أجن��ز
و�سيتم تد�شينه يف غ�ضون �أ�شهر قليلة ،وبع�ضها قيد الإجن��از،
وه�ن��اك م�شاريع �ستتم املبا�شرة بها قريب ًا بعد ت��أم�ين التمويل
الالزم لها.
ثم عر�ض مكاوي ه��ذه امل�شاريع التي ق��ام النقيب ب�شرحها كل
على حدة وهي« :املقا�صد  »12وهو عبارة عن مركز جتاري كلفته

(ر�أفت نعيم)

م�ل�ي��ون و� 200أل ��ف دوالر وي �ع��ود للمقا�صد ب ��اي ��رادات خ�ل�ال �أول 3
�سنوات بني  400و� 500ألف دوالر يف ال�سنة ويتوقع ان ت�صل �سنوي ًا
اىل � 800ألف دوالر وينجز خالل � 6أو � 7أ�شهر .و�أي�ض ًا م�شروع تطوير
ث��ان��وي��ة امل�ق��ا��ص��د الإ��س�لام�ي��ة ب��إ��ض��اف��ة ب�ن��اء ج��دي��د وت��رم�ي��م وت��أه�ي��ل
مبنى الرو�ضات ال��ذي �سيت�سع حل��واىل  200تلميذ لت�صبح القدرة
اال�ستيعابية للمقا�صد  650تلميذ ًا �أما التمويل فهبة من حممد زيدان
بقيمة مليون دوالر .وهناك م�شروع �إ�ضافة بناء ملدر�سة عائ�شة ام
امل��ؤم�ن�ين يت�سع ل�ـ  400ط��ال��ب .كلفة امل���ش��روع مليون و� 200أل��ف
دوالر ،والتمويل من املح�سن الكويتي عبد اهلل ال�شايع ومتربعني.
�أما امل�شروع الأه��م فهو م�شروع «بوابة �صيدا» وهو عبارة عن قرية
�سياحية ت�ضم فندق ًا و�شبكة مطاعم ومقاه وم�صارف ومراكز جتارية
وترفيهية على �أر���ض متلكها املقا�صد عند مدخل �صيدا ال�شمايل
م�ساحتها  6700مرت .و�ست�ستفيد املقا�صد من ايرادت كبرية منه.
وي�ع��ود لها بعد � 20سنة و ُي�ف�تر���ض �أن ينجز خ�لال �سنتني وتبلغ
تكلفته  6ماليني دوالر .و�أي���ض� ًا �أع�ل��ن النقيب وم�ك��اوي ع��ن م�شروع
بناء مهنية تخ�ص�صية للت�أهيل املهني العايل بكلفة  13مليون
دوالر م�ساحة الأر���ض  25دومن� ًا مت ت�أمينها بتربع من نائب رئي�س
اجلمعية ح�سن ال�شريف يف منطقة القرية (��ش��رق �صيدا) ويعمل
الرئي�س ف�ؤاد ال�سنيورة لت�أمني التمويل من م�ؤ�س�سة خليفة بن زايد
�آل نهيان للأعمال الإن�سانية .بالإ�ضافة اىل م�شروع الطاقة ال�شم�سية
يف مدر�ستي عائ�شة �أم امل�ؤمنني وال��دوح��ة وم�شروع مكننة العمل

الإداري يف اجلمعية وت�ل��زمي النقل يف بع�ض م��دار��س�ه��ا ،وم�شروع
ال�ت�ع��اون م��ع م�ؤ�س�سة احل��ري��ري للتنمية الب�شرية امل�ستدامة من
خ�لال م��رك��ز �أك��ادمي�ي��ة ال�ق�ي��ادة وال�ت��وا��ص��ل -ع�لا يف دار علي حمود
(م��در��س��ة عائ�شة �أم امل��ؤم�ن�ين ��س��اب�ق�اً) وال ��ذي متلكه اجلمعية يف
�صيدا القدمية.

حول ا�ستقالة اجلرديل

وق��ال النقيب عن مو�ضوع ا�ستقالة مديرة ثانوية ح�سام الدين
احل��ري��ري ،ه�ن��ادي اجل��رديل� ،إن املجل�س الإداري للجمعية اتخذ
قرارات بالتوافق مع اجلرديل وهي ت�أخذ يف االعتبار م�صلحة الطالب
والأهايل واملقا�صد وانتظام العام الدرا�سي .وقد ا�ستمهلت اجلرديل
لتنفيذ هذه ال�ق��رارات التي تن�ص على �إج��راء بع�ض التغيريات يف
الإدارات الرتبوية ومن �ضمنها ثانوية احل�سام ،وم�س�ألة ا�ستمرارية
املديرة اجل��رديل مرتبطة بتنفيذ هذه القرارات .وجدد الت�أكيد �أن
هذا املو�ضوع �ش�أن مقا�صدي داخلي .وخل�ص اىل القول :قد نختلف
على كل �شيء �إال على حب املقا�صد.
وع ��ن م��وع��د ال �ي��وم امل �ق��ا� �ص��دي ال� ��ذي ُي �ق��ام ك��ل ��س�ن��ة ب��ذك��رى
امل��ؤ��س���س�ين� ،أ� �ش��ار ال�ن�ق�ي��ب اىل �أن ��ه مت حت��دي��ده يف ال�ت��ا��س��ع من
ني�سان املقبل حت��ت ع�ن��وان «امل�ق��ا��ص��دي ي�ب��دع» و��س� ُي�ق��ام على
واجهة �صيدا البحرية مقابل ثانوية املقا�صد ابتداء من ال�سابعة
�صباح ًا ويت�ضمن �أن�شطة فنية وريا�ضية.

غ�سان تويني ..املنا�ضل املتم�سك بالتفا�ؤل

نظمت اللجنة ال��وط�ن�ي��ة اللبنانية
لليون�سكو ،يف �إط ��ار فعاليات �شهر
ال �ف��رن �ك��وف��ون �ي��ة ،ن� ��دوة ع ��ن «غ���س��ان
ت ��وي� �ن ��ي وال� �ف ��رن� �ك ��وف ��ون� �ي ��ة ك �ث �ق��اف��ة
ح��وار» ،يف ق�صر الأوني�سكو ،تخللها
عر�ض فيلم وثائقي ق�صري عن مراحل
حياته.
ولفتت الأمينة العامة للجنة زهيدة
دروي�ش جبور اىل ان «غ�سان تويني
ك��ان ال��رج��ل ال��واح��د امل�ت�ع��دد .ج�سد
يف حياته ومم��ار��س�ت��ه ثقافة التنوع
واحل� � ��وار ،راف �� �ض � ًا ال �ك��راه �ي��ة واحل�ق��د
واالن� �غ�ل�اق ح�ت��ى يف �أح �ل��ك ال �ظ��روف،
متجذر ًا يف ال�ع��روب��ة ،مدافع ًا �شر�س ًا
عن لبنان كوطن للإن�سان».
وو�� �ص ��ف ك��ات��ب االف �ت �ت��اح �ي��ات يف
«ل ��وري ��ان ل ��وج ��ور» ،ع�ي���س��ى غ��ري��ب،
غ �� �س��ان ت��وي �ن��ي «ب ��ال ��رج ��ل ال �� �س��اح��ر
] املتحدثون يف الندوة
الطليق يف لغة موليري منذ �شبابه،
اخل�ط�ي��ب ال� �ب ��ارع ،امل�ت�ك�ل��م امل �ت ��أل��ق،
والنا�شر لأع�م��ال �أدب�ي��ة ثمينة �أو جم�لات ذات ج��ودة عالية ،كلها
باللغة الفرن�سية».
وحت��دث ف��ار���س �سا�سني ع��ن «غ�سان تويني ح��ار���س ال��ذاك��رة،

ال�ساهر على ذاكرته ال�شخ�صية ،املخل�ص للذاكرة الأبوية ،الذي
نا�ضل من �أجل لبنان دميوقراطي� ،سيد ،موحد وتعددي».
و�أ�شارت �أ�ستاذة الفل�سفة يف جامعة البلمند ،مارلني كنعان،
اىل �أنه «يكفي �أن نقر�أ كتابات غ�سان تويني لندرك حجم ثقافته

املتعددة ،املنفتحة على الفنون والأدب والدين والتاريخ والفل�سفة
وال�سيا�سة ،ثقافة مو�سوعية ،متجذرة يف �إميان عميق» .وحتدث
�أ�ستاذ العلوم ال�سيا�سية يف جامعة القدي�س يو�سف كرمي بيطار
عن «غ�سان تويني املواطن امل�ستنري ،املتوا�ضع».

