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متفرقات
ي�ع��رف ال�ج��ام�ع��ة ع��ن ك�ث��ب «وال ي�ح��ق لي
أتحدث عنها كثيرًا ،لذا كل ما أتمناه
أن لاّ
ه��و أ ينتهي العمل امل��دن��ي والتطوعي
ب�ع��د ه��ذي��ن ال �ي��وم�ين ،وع�ل�ي�ك��م التنسيق
معنا لنتعاون معًا كي يضم تيارنا أكبر
عدد من اللبنانيني» .يتدخل مدير مركز
االل� �ت ��زام امل��دن��ي وخ��دم��ة امل�ج�ت�م��ع منير
م�ب�س��وط ف� َ�ي�ع��د ح ��داد ب�ت��أل�ي��ف ل�ج�ن��ة من
الجامعة ّ
تنسق مع تيار املجتمع املدني.
عندها يتوجه امل �ط��ران للمشاركني «من
يرد أن يتطوع معنا فليرفع إصبعه» .قلة
هم الذين أب��دوا املوافقة ،ما دف��ع املحاور
إلى القول« :بس تقرروا اتصلوا فينا».
ّ
وف ��ي رده ع �ل��ى أس �ئ �ل��ة امل �ش��ارك�ي�ن ،جدد
حداد التشديد على أن ّ
يميز اإلنسان بني
ما هو لإليمان وما هو للمجتمع ويعيش
االث� ّ�ن�ي�ن م ��ن دون أي ت �ن��اق��ض بينهما،
م��ؤك �دًا أن ال��وج��ه ال�س�ي��اس��ي للعلمانية،
بفتح ال�ع�ين ،ه��و اجتماعي ،على خلفية
التركيز على سياسة القضايا ال سياسة
األشخاص.
ّ
ّ
وم��ع أن ح��داد تمنى على إدارة الجامعة
ُ
ع� ��دم االح �ت �ف ��اء ب ��ه «ج� �ئ ��ت ألح� ��اورك� ��م ال
ّ
ّ
رئيس الجامعة بيتر
لتكرموني» ،أص��ر ّ
دورم ��ان ع�ل��ى أن يسلمه درع ��ًا تقديرية،
عمل اجتماعي
هي عبارة عن أول جائزة ّ
ّ
ت�ق��دم�ه��ا ال�ج��ام�ع��ة .ع�ن��ده��ا ع��ل��ق الضيف
«ي�ع�ن��ي م��ا س�م�ع�ت��وا ال�ك�ل �م��ة» ،ث��م توجه
إل ��ى دورم� � ��ان م �م��ازح��ًا «م ��ن م�ي�ن هيدي
الجائزة؟».
دورم � � ��ان ك ��ان ق ��د اس �ت �ه��ل ال �ل �ق��اء بكلمة
افتتاحية أك��د فيها سعي الجامعة منذ
تأسيسها إلى تشجيع الطالب على التزام
قضايا املجتمع وامل�ش��ارك��ة ف��ي املشاريع
ذات ال�ت��أث�ي��ر اإلي �ج��اب��ي ع�ل�ي�ه��م ،واملركز
أحد هذه املشاريع لدفع «طالبنا باتجاه
التواصل مع مدينتهم ومجتمعهم».
عميد ش��ؤون ال�ط�لاب طالل
ب ��دوره ،رأى ّ
ن� �ظ ��ام ال ��دي ��ن أن «ال� �ح� �ك ��وم ��ات ال تقرر
ت�ط��وي��ر املجتمع ب��ل ال�ج�م�ع�ي��ات األهلية
واملنظمات غير الحكومية هي من يفعل

ذل � ��ك ،وط�ل�اب �ن��ا م �ح �ظ��وظ��ون ل �ك��ون �ه��م ال
ي �ت �ط��وع��ون ف ��ي ال �ج �م �ع �ي��ات ف �ح �س��ب بل
يعطون الكثير م��ن وقتهم للتواصل مع
محيط الجامعة والجوار».
إيمان
د.
الصحية
أما عميد كلية العلوم
ّ
نويهض ال��ذي أدار ال�ح��وار فلفت إل��ى أن
«ال �ج��ام �ع��ة األم �ي��رك �ي��ة ت �ع �ك��س املجتمع
اللبناني بكل أطيافه ،ونلوم أنفسنا حني
نكتفي بأن نكون مرآة للمجتمع فحسب،
يجب أن نقدم نسخة متطورة عن املجتمع
عبر تكامل عملنا األكاديمي مع انحيازنا
للتواصل مع املجتمع املدني».
ف��ي ال�خ��ارج ،تحديدًا ف��ي باحتي الوست
ه ��ول وامل �ل �ع��ب ال �ب �ي �ض��اوي ،ب ��دا املشهد
مختلفًا :زحمة طالب و«استندات» لنحو
 100جمعية تهتم بالعمل املدني ،إضافة
إلى ن��وادي الجامعة ،عرضت مشاريعها
ع �ب��ر م �ل �ص �ق��ات وك �ت �ي �ب��ات وشروحات
ش�خ�ص�ي��ة ل��وص��ف م��ا ت �ق��وم ب��ه تطوعيًا

العمل المدني في
الجامعة مشروع وليس
نشاطًا ظرفيًا

لخدمة مجتمعها .كذلك يتضمن املهرجان
ورش ع�م��ل ت��دري�ب�ي��ة وق�س�م��ًا للمأكوالت
ّ
ي �ق��دم وج �ب��ات ص�ح�ي��ة ل �ل ��زوار .ويترافق
امل �ه��رج��ان ٌ م��ع م�ج�م��وع��ة م��ن النشاطات،
منها ع��رض لفيلم « 12لبناني غاضب»
م��ن إخ��راج زي�ن��ة دك��اش وح�ف��ل موسيقي
تحييه مي نصر.
ف��ي امل �ق��اب��ل ،س�ت�ح�ص��ل امل �ن �ظ �م��ات خالل

ه ��ذي ��ن ال� �ي ��وم�ي�ن ع �ل ��ى دع � ��م املتطوعني
الطالب الذين سيستفيدون بدورهم من
ال�خ�ب��رات امل�ن��اس�ب��ة مل�ج��ال اختصاصهم،
وه ��ي م�ن�ه�ج�ي��ة ت�ت�ب�ع�ه��ا ال �ج��ام �ع��ة ،كما
ي �ق��ول ل� �ـ«األخ� �ب ��ار» م��دي��ر م��رك��ز االلتزام
املدني منير مبسوط ،أي استفادة الطالب
م ��ن امل� �ش ��اري ��ع امل �ج �ت �م �ع �ي��ة ال� �ت ��ي تخدم
اختصاصهم ،فيصبح العمل التطوعي
مشروعًا ال نشاطًا ظرفيًا .لكن هل يملك
ال �ج��ام �ع �ي��ون ال ��وق ��ت ل�ل�ع�م��ل التطوعي؟
تقول ريفا التي خرجت للتو من امتحانها
إن «من يرغب في التطوع عليه أن يخلق
الوقت»ّ .
مؤسسة
تقبل الطالبة زميلتها في
ّ
عامل املشاركة في املهرجان ثم تقول إنها
متطوعة م��ع املؤسسة وجمعيات أخرى
منذ كانت في الرابعة عشرة .وتلفت إلى
أن ال�ج�م�ع�ي��ات ت��راع��ي «ظ��روف �ن��ا عندما
ن �ش �غ��ل ب��ام �ت �ح��ان��ات �ن��ا ،ب ��س م ��ش يعني
ّ
نسجل اسمنا عندها ونمشي» .ال يوافق
الطالبان يوسف امل��وس��وي وربيع كليب
على ان �ت��زاع ال��وق��ت «ف��ال�ط��ال��ب الجامعي
الفقير ال يجد وقتًا ألنه ي��درس ويعمل».
ويثير الصديقان مسألة طائفية العمل
لاّاملدني في لبنان« ،فال نستطيع أن نتطوع
إ إذا كنا ننتمي إلى طائفة الجمعية ،ما
عدا الصليب األحمر».
أما اللقطة املميزة في املهرجان فهي من
توقيع عدد من طالب البكالوريا الدولية
ف��ي م��درس��ة «اإلن�ت��رن��اش�ي��ون��ال كولدج».
ه ��ؤالء اف �ت��رش��وا امل �س��اح��ة ال �خ �ض��راء في
امللعب البيضاوي وزينوا على طريقتهم
ّ
ص �ن��ادي��ق م �ع��دة ل�ج�م��ع ت �ب��رع��ات عينية
م ��ن م�ل�اب��س وك �ت��ب وأدوات إلكترونية
وإرسالها إلى املحتاجني .وما قالته دانا
القيسي أبلغ تعبير عن فرحها بالتطوع
«مبسوطني ألن��و ّ ع��م نتطوع م��ن قلبنا».
ت�ش��رح القيسي أن ال��رس��م م��ادة أساسية
ف��ي ال �ب �ك��ال��وري��ا ال��دول �ي��ة ( 6س��اع��ات في
األس� �ب ��وع) وم ��ا «ن�ف�ع�ل��ه ال ي��دخ��ل ضمن
س��اع��ات ال�خ��دم��ة االج�ت�م��اع�ي��ة املفروضة
علينا ،يعني هيدا تطوع .»%100

الكتيبة املاليزية «تقاطع» التجار اللبنانيني
بنت جبيل ــ داني األمين
أع� ��رب ال �ع��دي��د م ��ن ال �ت �ج��ار اللبنانيني
ف��ي منطقة وج��ود ق��وات األم��م املتحدة،
ال �ي ��ون �ي �ف �ي ��ل ،وت � �ح� ��دي � �دًا ق� � ��رب املراكز
ال �ع �س �ك��ري��ة ل� �ه ��ذه ال� � �ق � ��وات ف� ��ي تبنني
وب ��رع� �ش� �ي ��ت وح� � ��اري� � ��ص وش� � �م � ��ع ،عن
استيائهم من مقاطعة اليونيفيل لهم.
واملشكلة الرئيسة وفقًا لهؤالء التجار،
ه��ي م��ع الكتيبة امل��ال�ي��زي��ة ،ال�ت��ي يمتنع
أف� ��راده� ��ا ن �ه��ائ �ي��ًا ع ��ن ش � ��راء البضائع
وال�ح��اج��ات املختلفة ،أو حتى التوقف
ق� ��رب م �ح��ال �ه��م ال� �ت� �ج ��اري ��ة ،ك �م��ا كانوا
يفعلون س��اب�ق��ًا ،وك�م��ا ك��انّ يفعل أفراد
الكتيبة االيطالية التي ح��ل املاليزيون
مكانها .وف��ي ه��ذا اإلط��ار ،يقول التاجر
ع �ل ��ي ش� �ه ��اب م� ��ن ب� �ل ��دة ب ��رع �ش �ي ��ت ،إن
«التجار اعتادوا منذ وجود اليونيفيل
بيع الكثير من السلع واملنتجات لهؤالء».
وب�ع��د ح��رب ت�م��وز ،وج��د ه��ؤالء التجار
في زيادة عديد الجنود الدوليني فرصة
لالستثمار وف�ت��ح امل�ح��ال ال�ت�ج��اري��ة في
مناطق وج��وده��م .ل��ذل��ك عمد العشرات
م ��ن امل��واط �ن�ي�ن ال� ��ى اس �ت �ث �م��ار اموالهم
في املحال التجارية القريبة من املراكز
الرئيسية لليونيفيل .ي��ؤك��د ش�ه��اب أن
ت�ح�س��ن األوض� ��اع ال�ت�ج��اري��ة ك��ان الفتًا،
لكن «ما يحصل اآلن هو تراجع التجارة
الكتيبة املاليزية
بسبب مقاطعة عناصر
ّ
اليوم
لون
يمث
أنهم
تحديدًا للتجار ،رغم
ّ
ّ
العناصر األكثر عددًا بعدما حلوا محل
الكتيبة اإليطالية».
وي �ل �ف��ت ال �ت��اج��ر م �ن �ص��ور م �ن �ص��ور ،من
بلدة حاريص ،إلى أن «عناصر الكتيبة
ّ
املاليزية تبدلوا منذ نحو ثالثة أشهر
وأص �ب��ح ل �ه��م ق��ائ��د ج��دي��د ،ات �خ��ذ قرارًا
بمنع جنوده من دخول املحال التجارية
في املنطقة ،وال نعلم ملاذا» .علم منصور
جنوده
أن القائد الجديد يحجز أج��ور
لاّ
ع �ن��ده ،وال ي�ع�ط��ي ال �ج �ن��دي ال��واح��د إ

 100دوالر ش �ه ��ري ��ًا ،وه � ��ذا «ال يكفيه
ثمن تعبئة هاتفه الخلوي وش��راء علبة
سجائر يوميًا» .لذلك ،بدأ معظم التجار
«يقفلون محالهم التجارية التي كانت
ت�ع�ت�م��د ع �ل��ى ب �ي��ع ال �ج �ن��ود الدوليني»،
ويشير التاجر إلى أن «الجنود املاليزيني
السابقني كانوا ينفقون األموال الكثيرة

حجر
رواتب؟
أكد مصدر متابع في اليونيفيل نفسها،
خالل حديث مع «األخبار» ،أن «ما ينقله
ال �ت �ج��ار ال�ج�ن��وب�ي��ون ،م��ن ح�ج��ز رواتب
الجنود املاليزيني لعدم الشراء من لبنان
أمر صحيح» .وبدا األمر الفتًا بالنسبة
إل ��ى ال�ك�ث�ي��ر م��ن ال �ت �ج��ار ،إذ ت ��أك ��دوا أن
م ��ا ي�س�م�ع��ون��ه ع ��ن ح �ج��ر ل �ل��روات��ب في
ال �ق��وات ال��دول�ي��ة صحيح ،بعدما ملسوا
مقاطعة ع�ن��اص��ر ه��ذه ال �ق��وات ملحالهم
ال � �ت � �ج ��اري ��ة .وف� �ي� �م ��ا ي �س �ت �غ ��رب هؤالء
التجار هذا القرار ،أكدت مصادر أخرى
متابعة ل�ش��ؤون اليونيفيل ج�ن��وب��ًا ،أن
بعض الوحدات األخرى ما زالت تقبض
رواتبها كاملعتاد ،حاصرًا «املشكلة مع
الكتيبة املاليزية دون غيرها» ،علمًا بأن
عدد عناصر الكتيبة املذكورة في لبنان
ي�ب�ل��غ  ،840ي �ت��وزع��ون ع �ل��ى م ��راك ��ز في
بلدات قضاء بنت جبيل ،كوكبا وتبنني
وحاريص وبرعشيت.

هنا ل�ش��راء ال�ه��داي��ا واألل�ب�س��ة وغيرها،
لكن يبدو أن لألوضاع السياسية دورًا
ف��ي مقاطعتنا ،خصوصًا أننا تحدثنا
م ��ع ال �ق��ائ��د امل��ال �ي��زي ال �ج��دي��د للسماح
ل�ج�ن��وده ب��ال �ش��راء م��ن م�ح��ال�ن��ا ،ل�ك��ن ما
حصل هو أن الجنود امتنعوا حتى عن
التوقف قريبًا منا لالستراحة كما كانوا
يفعلون سابقًا».
ويروي التاجر فايز منصور أن «بعض
ج � �ن� ��ود ال �ك �ت �ي �ب��ة امل ��ال� �ي ��زي ��ة طالبونا
بالضغط على قائد الكتيبة والتوسط
لديه للسماح لهم بالشراء من متاجرنا
القريبة منهم ،لكن يبدو أن هناك قرارًا
ب�ع��دم ال�ت�ع��ام��ل م�ع�ن��ا ،ح�ت��ى إن عناصر
ال �ك �ت �ي �ب��ة االي� �ط ��ال� �ي ��ة ف � ��ي ب � �ل� ��دة شمع
امتنعوا أيضًا عن ش��راء بضائعهم من
ال�ت�ج��ار ،وق��د عمدت قيادتهم ال��ى حرق
ب�ع��ض ال�ب�ض��ائ��ع ال�ت��ي ك��ان ال�ج�ن��ود قد
اشتروها م��ن التجار اللبنانيني ،وهذا
أدى الى اقفال عشرات املحال التجارية
في املنطقة خصوصًا الذين يستأجرون
املحال وال يملكونها».
ويذهب محمد دقيق إلى أبعد من ذلك.
ف��إل��ى ح��رق ال�ب�ض��ائ��ع وح �ج��ز الرواتب،
هناك األمور التفصيلية ،التي بدأ أهالي
امل�ن�ط�ق��ة م��ن ال �ت �ج��ار ي�ل�م�س��ون غيابها.
يلفت دقيق إلى أن «سيارات اليونيفيل
التي تنقل الجنود من مركزهم في بلدة
ك��وك �ب��ا ال� ��ى امل �ن��اط��ق األخ � � ��رى ،ل ��م تعد
تتوقف لالستراحة قرب املحال في تبنني
وح��اري��ص» .يعتقد دقيق هو اآلخ��ر ،أن
قائد الكتيبة املاليزية اتصل بالضباط
امل �س ��ؤول�ي�ن ع ��ن ه � ��ؤالء ال �ج �ن��ود طالبًا
السماح لهم ب��ال��وق��وف هنا،
منهم ع��دم
لاّ
لذلك بات عليهم أ يتوقفوا لالستراحة
وش� � ��راء م ��ا ي �ح �ت��اج��ون إل� �ي ��ه .والالفت
ب��رأي��ه ،هو أن ما يحصل اآلن« ،متزامن
م� ��ع م� ��ا ي� �ح ��دث م� ��ن م �ش��اك ��ل سياسية
ّ
اس �ت �ج��دت أخ �ي �رًا ف��ي ل�ب�ن��ان والبحرين
وغيرهما».

ماتت لم تمت
كان من ّ
املقرر أن تشهد مدينة صور (آمال خليل) عصر أمس ،موكب
تشييع الشابة أليسار بارود ( 28عامًا) ،بعدما أعلن مستشفى رفيق
الحريري الحكومي وفاتها صباح أول من أمس .وفيما كانت العائلة
تنتظر أمام املستشفى إلنهاء اإلجراءات الالزمة إلخراج الجثمان
من براد املستشفى ،فوجئت بإعالمها من اإلدارة بأن االبنة ال تزال
على قيد الحياة ،فقلبها ما زال يخفق فيما سائر أعضائها دخلت
في حالة موت سريري .يذكر أن الشابة كانت قد تعرضت لوعكة
صحية مفاجئة أثناء وجودها مع أصدقائها في رحلة ترفيهية في
منطقة زغرتا قبل يومني ،إذ فقدت وعيها لفترة طويلة ،ولم تنفع
محاوالت إسعافها التي أجراها أصدقاؤها واألطباء الذين عاينوها في
املستشفى.

تأهيل حفرة كفردالقوس
تأخير دام سنوات ،عالجت بلدية كفردالقوس في قضاء زغرتا
بعد
(فريد بو ٍفرنسيس) الحفرة التي ّ
تتوسط الطريق الرئيسية املؤدية
إلى مدينة زغرتا من جهة إرده ،والتي تقع عقاريًا ضمن نطاق عملها
البلدي .وقد القت هذه الخطوة ارتياحًا كبيرًا ّلدى القاطنني بقربها ،إذ من
املفترض أن تخلصهم من الروائح الكريهة
التي كانت تنبعث من مياه الصرف
الصحي ومياه األمطار التي تتجمع
فيها .ولم ينعكس ّاالرتياح على القاطنني
بقريها فقط ،بل خلصت أيضًا العابرين
من حوادث املوت املجاني ومن سقوط
سياراتهم فيها في فترات الليل ،خصوصًا
عندما تغيب اإلنارة عن الطريق.
وفي اإلطار ،أشار رئيس بلدية
كفردالقوس ،بيتر البايع ،الذي كان يتفقد
األعمال أمس ،إلى «أن عملية التأهيل
ستنتهي خالل أسبوع حدًا أقصى لتعود الطريق إلى حالها الطبيعية
وأفضل من السابق ،على أن نقوم في فترة الحقة بتأهيل الطريق الدائرية
التي تربط بني قرى ساحل القضاء وبلداته» .ولفت إلى أنه «جرت توسعة
ّ
العبارة بنحو يسمح بمرور ّ
كميات كبيرة من املياه من دون أن تغرق
ّ
الطريق» .وأكد أن «البلدية ستعمل على تنظيفها من األعشاب والقصب
البري كل فترة» .ولفت البايع الى «أن العمل على تأهيل الحفرة يجري
بالتنسيق مع بلدية زغرتا وبدعم مالي من اتحاد بلديات القضاء».

ّ
معدات ملستشفى مرجعيون من الكتيبة اإلسبانية
ّ
سلمت الكتيبة اإلسبانية العاملة في إطار قوات اليونيفيل في الجنوب،
أمس ،منظارًا طبيًا إلى مستشفى مرجعيون الحكومي .وفي هذا اإلطار،
لفت مسؤول قسم الشؤون املدنية والعسكرية في الكتيبة الرائد جيناي
بوانتي إلى أن «الهدف من تقديم هذا الجهاز هو تحسني الخدمات الطبية
التي يقدمها املستشفى ألهالي مرجعيون واملنطقة»ُ .يذكر أن القسم ذاته
كان قد ّ
جهز في فترة سابقة قسم التنظير بجهاز لتنظير مجاري الكبد
والبنكرياس.
وللمرة الثانية منذ تنصيبه قائدًا لقوات اليونيفيل ،زار الجنرال ألبرتو
أسارتا مفتي صور الشيخ حسن عبد الله في مكتبه في صور .الزيارة
التي وصفت بالشخصية بني صديقني ،تهدف إلى تحسني صورة جنود
اليونيفيل وعالقتهم مع سكان الجنوب بعد سلسلة املشكالت التي
وقعت بني الطرفني في الفترة املاضية.

رالي في  LAUمن جبيل إلى صيدا
تنظم الجامعة اللبنانية األميركية سباق رالي بمشاركة  20ناديًا
ثقافيًا ،بعد غد السبت ،من جنوب جبيل باتجاه مدينة صيدا .وينقسم
السباق إلى عدة مراحل ،إذ يتضمن حملة حل األحاجي واملشاركة في
ألعاب ثنائية الختبار قدراتهم في القيادة ومسابقات ثقافية .ويتجاوز
املشاركون ،الذين ينطلقون من الخط الساحلي جنوب جبيل ،عشر نقاط
مراقبة حيث يفترض بهم حل األحجية التي يطرحها عليهم املراقبون.
أما الهدف من السباق فهو تعميم فكرة توعية القيادة بني الشباب ،ويأتي
في إطار حملة «معايير صداقة البيئة».

«طلعة جنبالط» تحولت «نزلة»
يشتكي العابرون عند مثلت رأس بيروت ـ ـ ـ عني املريسة ـ ـ ـ ميناء الحصن
من زحمة السير الخانقة التي تسبب فيها قرار تغيير اتجاه السير عند
«طلعة جنبالط» .ولهذا السبب ،طلب رئيس لجنة األشغال العامة والنقل
والطاقة واملياه النائب محمد قباني من محافظ مدينة بيروت بالوكالة
ناصيف قالوش ،أمس ،إيداعه الدراسة الفنية التي أدت إلى تغيير اتجاه
السير .وشدد قباني في كتابه على ضرورة اإلجابة عن عدد من األسئلة
منها «هل علينا أن نتعود اسمًا آخر يبدأ بكلمة نزلة بدل طلعة؟ ومن
أجرى الدراسة واتخذ قرار تغيير وجهة السير هذه؟».
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