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بدء تنفيذ دراسة األثر البيئي

«استصالح» كفرفالوس ينطلق؟
آمال خليل
ب ـ ـ ــرغ ـ ـ ــم االع ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ــراضـ ـ ـ ـ ــات الـ ـشـ ـعـ ـبـ ـي ــة
والتحفظات البلدية في منطقة جزين،
انطلقت األشغال في عقار كفر فالوس
اململوك من قبل رئيس الحكومة سعد
ال ـحــريــري لـتـحــويـلــه مــن تـلــة صخرية
الى أراض زراعية .وبدأت جرافات شق
طرقات وقطع أشجار وقلع صخور في
إطــار «إج ــراء تقييم بيئي واقتصادي
وت ـج ـه ـي ــز ال ـب ـن ـي ــة ال ـت ـح ـت ـي ــة لـتـنـفـيــذ
املـ ـش ــروع» امل ـث ـيــر ل ـل ـجــدل ،بـحـســب ما
نقل رئيس اتحاد بلديات جزين خليل
ح ــرف ــوش املـتـحـفــظ عـلــى امل ـش ــروع عن
اصحابه.
وتخشى بلديات املنطقة من أن يكون
امل ـ ـشـ ــروع ال ـ ــزراع ـ ــي املـ ـفـ ـت ــرض م ـجــرد
غطاء ّ
لكسارة ضخمة تعمل على قلع
الصخور من العقار البالغة مساحته
مـلـيــونــي مـتــر مــربــع (يـقــع فــي املنطقة
ال ـع ـق ــاري ــة م ــن ال ــرق ــم  141ال ـ ــى )157
وبيعها للشركة املتعهدة إنـشــاء سد
ّ
بسري .فيما أكــدت شركة «أوك هيلز»
(تالل البلوط) اململوكة بشكل أساسي
مـ ــن ق ـب ــل الـ ـح ــري ــري ورج ـ ـ ــل االعـ ـم ــال
ع ــاء ال ـخ ــواج ــة ل ـب ـلــديــات امل ـن ـط ـقــة أن
املـ ـش ــروع زراعـ ـ ــي ب ـح ــت .ل ـكــن تـحــويــل
الـ ـعـ ـق ــار ال ـض ـخ ــم إل ـ ــى حـ ـق ــول وك ـ ــروم
ي ـت ـط ـل ــب اسـ ـتـ ـص ــاح ــا طـ ــويـ ــل امل ـ ــدى
للتالل الصخرية واملـنـحــدرات املمتدة
بني خــراج بلدة كفر فالوس والبلدات
امل ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــاورة .وب ـ ـعـ ــد رف ـ ـ ــض أول ـ ـ ـ ــي مــن
البلديات وفعاليات املنطقة ،استعانت
«أوك هـ ـيـ ـل ــز» بـ ـش ــرك ــة WARDELL
 ARMSTRONGالـبــريـطــانـيــة لتنفيذ
دراســة أثر بيئي للمشروع .وقد بدأت
األخيرة العمل ميدانيًا .فأخذت عينات
من الصخور لفحص إمكانية تحملها

التحضير لتحركات
شعبية لمنع تنفيذ
المشروع «غير
المنطقي»!
تخشى بلديات المنطقة من أن يكون المشروع الزراعي مجرد غطاء ّ
لكسارة ضخمة (علي حشيشو)

لــأشـغــال املــزمـعــة وعـيـنــات مــن التربة
بــالـتــزامــن مــع شــق ال ـطــرقــات لتسهيل
وصول اآلليات إلى العقار النائي.
ووف ـ ـ ــق ال ـ ــدراس ـ ــة األول ـ ـيـ ــة ل ـل ـم ـشــروع
ال ــزراع ــي ال ـتــي قــدمـتـهــا «أوك هـيـلــز»،
فــإن أعمال الحفر والجرف «ستستمر
ملـ ـ ــدة خـ ـم ــس س ـ ـن ـ ــوات ،وتـ ـشـ ـم ــل شــق
ط ـ ــرق ـ ــات داخ ـ ـل ـ ـيـ ــة وت ـ ـحـ ــويـ ــل س ـف ــوح
الـ ـت ــال إلـ ــى م ـص ـط ـبــات أو م ــدرج ــات
زراع ـيــة .وسيتركز الحفر فــي املنطقة
الـتــي تــرتـفــع بــن  340و 440م ـت ـرًا .أمــا
املنطقة السفلية ،الـتــي يقل ارتفاعها
عــن  340مـتـرًا ،فلن تطاولها األشـغــال
ألن ـ ـهـ ــا ت ـش ـك ــل غ ـ ـطـ ــاء ح ــرجـ ـي ــا ي ـم ـتــد
نـحــو مـجــرى الـنـهــر فــي قـعــر الـ ــوادي».
وتلحظ الــدراســة «تدفق مياه األمطار
وضـمــان وصــولـهــا إلــى مـجــرى النهر،
ً
ف ـض ــا ع ــن ت ــواف ــر املـ ـي ــاه ال ـج ــوف ـي ــة و
التنوع البيولوجي ومـســار الطيور».
وتعهدت الشركة بأن أي مقاول يعمل
فــي املـشــروع مـلــزم بتطبيق توصيات
دراسـ ــة األث ــر الـبـيـئــي ال ـتــي ستقدمها
الشركة البريطانية.
هـ ــذه ال ـت ـط ـم ـي ـنــات ل ــم ت ـف ـلــح ف ــي إزالـ ــة
قلق أهــالــي املنطقة الــذي يخشون من
إخ ــراج كميات مــن األتــربــة والصخور
وال ـ ــردمـ ـ ـي ـ ــات مـ ـ ــن ال ـ ـع ـ ـقـ ــار وب ـي ـع ـه ــا
لالستفادة من الترخيص املمنوح من
قبل وزارة الداخلية والـبـلــديــات نهاد
امل ـش ـنــوق ب ــ«اس ـت ـصــاح ال ـع ـقــار ونـقــل
الناتج وبيعه في األراضي اللبنانية».
وكان أصحاب «أوك هيلز» قد أقروا في
لقاء مع رؤســاء بلديات جزين ،في 11
تموز املاضي ،بأن اإلستصالح سينتج
عنه حــوالــي أربـعــة ماليني متر مكعب
م ــن األتـ ــربـ ــة والـ ـصـ ـخ ــور وال ــردمـ ـي ــات
تـســاوي مـئــات مــايــن الـ ــدوالرات .كما
حصلت الشركة على موافقة من وزير
الــزراعــة غــازي زعيتر على استصالح
األرض وتحويلها إلــى أراض زراعـيــة
بـ ـش ــرط «ع ـ ــدم ق ـط ــع اي شـ ـج ــرة عـلــى
االط ـ ـ ـ ــاق وعـ ـ ـ ــدم اس ـ ـت ـ ـخـ ــدام االجـ ـ ـ ــازة
بـفــرض تحويل االرض الــى كـســارة او
محفار رمل او مقلع احجار او اي أمر
آخر غير استصالح االرض لتحويلها
الى أراض زراعية» .وتستمر صالحية
الترخيص الى  24نيسان عام .2020
املــديــر الـعــام لشركة «أوك هيلز» وليد
السبع اعــن أكــد فــي اللقاء مــع رؤســاء
البلديات الحرص على العمل بالتعاون
معهم« ،أما إذا عرقلت البلديات تنفيذ
امل ـشــروع ،فسنضطر إلــى الــدخــول في
دعــاوى قضائية» .فيما توافق رؤساء
بـلــديــات املنطقة على رفــض املـشــروع.
وأكــد حرفوش أنه «بعد إنجاز دراسة
األثر البيئي واالطالع عليها سنحيلها
الى خبراء إلبداء الرأي .ولن يمر شيء
م ــن دون مــواف ـق ـت ـنــا» .وق ــال ــت مـصــادر
مطلعة لـ«األخبار» إن «الجزينيني لن
ينتظروا عامني للتأكد من أن أصحاب
املـ ـ ـش ـ ــروع لـ ــن ي ـخ ــال ـف ــوا ال ـت ــراخ ـي ــص
املمنوحة لهم» .وكشفت عن التحضير
لتحركات شعبية ملنع تنفيذ املشروع
«غير املنطقي بتحويل تــال صخرية
إلى حقول»!

ّ
«فرخ» الدكتور «عوام» في الجامعة اللبنانية!
حسين مهدي
أش ـع ـلــت ن ـتــائــج ام ـت ـحــانــات م ـب ــاراة
الـ ـ ــدخـ ـ ــول ال ـ ـ ــى كـ ـلـ ـي ــة ال ـ ـ ــزراع ـ ـ ــة فــي
الـجــامـعــة الـلـبـنــانـيــة ،أخ ـي ـرًا ،مــواقــع
ال ـت ــواص ــل االج ـت ـمــاعــي ب ـعــدمــا ورد
ّ
فيها اسم طالبني ظن من قام بنشر
صـ ـ ــورة ال ـن ـت ــائ ــج أنـ ــه ت ــم قـبــولـهـمــا
ل ــإنـ ـتـ ـس ــاب الـ ـ ــى ال ـك ـل ـي ــة م ـ ــن دون
ال ـ ـخ ـ ـضـ ــوع إلم ـ ـت ـ ـحـ ــان دخـ ـ ـ ـ ــول .فــي
ال ـ ـصـ ــورة ال ـت ــي ان ـت ـش ــرت يـ ــرد اس ــم
ال ـطــال ـبــن ف ــي آخ ــر ال ــائ ـح ــة ،وب ــدل
اإلشـ ــارة ال ــى ترتيبهما فــي الخانة
املخصصة لذلك أوردت ادارة الكلية
عبارة «ابن دكتور» ،فهل يدخل أبناء
األس ــات ــذة ال ــى ال ـجــام ـعــة الـلـبـنــانـيــة

دون اجراء امتحان دخول؟
ع ـم ـيــد ك ـل ـيــة الـ ــزراعـ ــة س ـم ـيــر مـ ـ ّ
ـدور
أوضح لـ«األخبار» أن أبناء األساتذة
في الجامعة اللبنانية يخضعون كما
غيرهم المتحان الدخول ،ولكنهم ال
يـخـضـعــون ل ـش ــرط ال ـتــرات ـب ـيــة ال ــذي
يـســري على بقية ال ـطــاب .ويوضح
أنــه في الكليات املقفلة في الجامعة
الـلـبـنــانـيــة ،أي تـلــك ال ـتــي تستوجب
اج ـ ـ ــراء ام ـت ـح ــان دخـ ـ ــول لــإن ـت ـســاب
الـيـهــا ،ه ـنــاك «ك ــوت ــا» م ـح ـ ّـددة لعدد
الطالب املقبولني في كل اختصاص،
لذلك ال يمكن اال قبول الطالب األوائل
فــي ام ـت ـحــان ال ــدخ ــول .وي ـتــم ترتيب
الـ ـط ــاب ب ـح ـســب املـ ـع ــدل ال ـ ــذي نــالــه
كل منهم وتقفل الالئحة على العدد

األقصى الذي يمكن للكلية استقباله
بحسب ما تحدده ادارة الجامعة.
أما أبناء األساتذة ،فيكفي أن ينالوا
مـعــدل  20/10لـيــرد اسـمـهــم مــن بني
امل ـق ـبــولــن ،اال أن ــه ي ـتــم ق ـبــول ـهــم من
خ ـ ــارج هـ ــذه «الـ ـك ــوت ــا» ،أي أن ـه ــم ال
يــدخـلــون الكلية على حـســاب طالب
نـ ــالـ ــوا م ـ ـعـ ــدالت أع ـ ـلـ ــى .وحـ ـت ــى فــي
ح ـ ــال ك ـ ــان أح ـ ــد هـ ـ ــؤالء الـ ـط ــاب مــن
ض ـم ــن األوائـ ـ ـ ـ ــل ،تـ ـق ــوم ك ـل ـي ــات ع ــدة
بسحب أسمائهم من ترتيب األوائل،
وتضعهم في خانة «ابن دكتور» لكي
تستطيع الكلية استقبال عــدد أكبر
من الطالب لديها.
ّ
ـؤك ــد م ـ ـ ّ
ـدور أن ه ــذا اإلجـ ـ ــراء عـمــره
يـ
م ــن ع ـم ــر ال ـج ــام ـع ــة الـ ـت ــي تــأس ـســت

امتيازات أبناء
األساتذة تعود
الى بدايات تأسيس
الجامعة عام 1951

«شورى الدولة» يؤكد حرية التعليم:

ال لمنع تعدد
اإلختصاصات
حسين مهدي
لم يعد بإمكان الجامعة اللبنانية
وإدارتها منع طالب الجامعة من
الــدراســة في أكثر من إختصاص
تحت ذريـعــة الـعــبء امل ــادي الــذي
ت ـت ـك ـبـ ّـده ال ـجــام ـعــة أو أي ذري ـعــة
أخـ ــرى .فــالــدولــة «مـلــزمــة بتأمني
املـ ـ ـع ـ ــارف ال ـع ـم ــوم ـي ــة مـ ــن خ ــال
ت ــوفـ ـي ــر الـ ـعـ ـل ــم األكـ ــادي ـ ـمـ ــي لـكــل
ط ــال ــب م ــع م ــا ي ـس ـت ـلــزم ذلـ ــك مــن
وس ــائ ــل م ــادي ــة ،وذل ـ ــك يستتبع
وجـ ــوب ق ـبــول ك ــل طــالــب تـتــوافــر
فـيــه ال ـش ــروط الـقــانــونـيــة لــدخــول
الـ ـج ــامـ ـع ــة ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة مل ـتــاب ـعــة
الدراسة في اختصاص او اكثر».
هـكــذا فـ ّـســر حـكــم ش ــورى الــدولــة
ال ـص ــادر أم ــس بــرئــاســة الـقــاضــي
هـ ـ ـ ـن ـ ـ ــري الـ ـ ـ ـ ـخ ـ ـ ـ ــوري وع ـ ـضـ ــويـ ــة
امل ـس ـت ـشــاريــن ري ـتــا ك ــرم ويـحـيــي
ال ـكــرك ـت ـلــي ،املـ ـ ــادة ال ـتــاس ـعــة من
الــدس ـتــور الـلـبـنــانــي ال ـتــي تنص
ّ
على أن «التعليم حر ما لم يخل
بالنظام العام او يناف اآلداب او
يـتـعـ ّـرض لـكــرامــة أحــد األدي ــان او
املذاهب.»...
ّ
وقد زف تحالف األندية والحمالت
املستقلة فــي الجامعة اللبنانية
خبر ابطال مجلس شورى الدولة
للمذكرتني رقــم  7و 8الصادرتني
عن رئيس الجامعة اللبنانية في
حكم صــدر بتاريخ .2018/7/13
املذكرة األولى كانت تقضي بمنع
الطالب من التسجيل في أكثر من
إخ ـت ـصــاص ف ــي ال ـع ــام ال ــدراس ــي
ذاته وفي مراحل الشهادات كافة
أو حتى التسجيل فــي مرحلتني
م ـخ ـت ـل ـف ـتــن ،وامل ـ ــذك ـ ــرة ال ـثــان ـيــة
صـ ـ ــدرت لـ ــ«تـ ـف ـ ّـس ــر» م ــا ورد فــي
املذكرة السابقة والسماح للطالب
بتسجيل  %20فقط من األرصدة
فــي االخـتـصــاص الثاني (بشرط
أن يـ ـنـ ـج ــح ب ـن ـس ـب ــة  %100فــي
االختصاص األول).
الحكم الصادر ُيعد إنجازا جديدا
لـ ـتـ ـح ــال ــف األنـ ـ ــديـ ـ ــة والـ ـحـ ـم ــات
املستقلة فــي الجامعة اللبنانية
الـ ـ ـ ـ ــذي تـ ـبـ ـن ــى الـ ـقـ ـضـ ـي ــة وت ـ ـقـ ــدم
بــواسـطــة مـكـتــب ال ــوزي ــر الـســابــق
امل ـحــامــي زيـ ــاد ب ـ ــارود بـمــراجـعــة
لـ ـ ـ ــدى مـ ـجـ ـل ــس شـ ـ ـ ـ ــورى ال ـ ــدول ـ ــة
بـ ـت ــاري ــخ  2017/08/11طـعـنــا

ب ـهــاتــن امل ــذك ــري ــن ،مـسـتـنــدا إلــى
املـ ـب ــادئ ال ــدس ـت ــوري ــة واألحـ ـك ــام
الـ ـع ــام ــة ل ـل ـت ـع ـل ـيــم الـ ـع ــال ــي ال ـتــي
ك ـف ـلــت وص ــان ــت ح ــري ــة الـتـعـلـيــم
وال ـت ـح ـص ـي ــل ال ـع ـل ـم ــي .ال ـج ــدي ــر
ذكــره أنــه ليس الـقــرار األول الذي
ينصف الطالب في هذه القضية،
فـ ـق ــد سـ ـب ــق ل ـ ـشـ ــورى ال ـ ــدول ـ ــة أن
أصدر قرارا إعداديا يوقف العمل
ب ــامل ــذك ــرت ــن املـ ــذكـ ــورتـ ــن أعـ ــاه
الــى حــن ص ــدور الحكم النهائي
بالقضية.
بـ ـ ـ ــارود أوض ـ ـ ــح فـ ــي ات ـ ـصـ ــال مــع
«األخ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــار» أن أهـ ـمـ ـي ــة ال ـح ـك ــم
الـ ـص ــادر تـكـمــن ف ــي حـيـثـيــاتــه إذ
اعتبر أن الجامعات ،ومن ضمنها
الجامعة اللبنانية ،تـقــدم خدمة
ع ــام ــة ت ـل ـبــي ح ــاج ــات امل ـج ـت ـمــع،
ب ـ ـح ـ ـسـ ــب م ـ ـ ــا يـ ـ ـ ـ ــرد ف ـ ـ ــي ق ـ ــان ـ ـ ّـون
تـنـظـيــم ال ـتـعـلـيــم ال ـع ــال ــي .وهــنــأ
الطالب الذين لجأوا الى القضاء
لتحصيل حقوقهم ،مضيفا بأن
العبء التي يترتب على الجامعة
«ال شــيء ُيذكر أمــام األعباء التي
ت ـت ــرت ــب ع ـل ــى الـ ـط ــال ــب ال ـط ـمــوح
الذي يدرس أكثر من اختصاص،
ويجب أن نشجعه ونحييه على
خطوته هذه».
ال ـط ــال ــب ت ـي ـس ـيــر ال ــزعـ ـت ــري ،مــن
ن ــادي «س ـمــا» ،اعتبر هــذا الحكم
بمثابة «انتصار لحقوق الطالب
في الجامعة اللبنانية»« .النضال
امل ـ ـ ـش ـ ـ ـتـ ـ ــرك لـ ـ ــأنـ ـ ــديـ ـ ــة والـ ـ ـ ـق ـ ـ ــوى
ال ـط ــاب ـي ــة ل ــن ي ـت ــوق ــف» بـحـســب
الزعتري ،بل ستعزز هــذه القوى
جهودها في العام املقبل للعمل
على قضيتني أساسييتني :اجراء
االن ـت ـخــابــات ال ـطــاب ـيــة املـتــوقـفــة
قـســرا فــي الجامعة منذ أكـثــر من
عشر سنوات ،واقرار قانون ينظم
عـمــل األنــديــة أس ــوة بالجامعات
العريقة.
وي ـس ـعــى هـ ــذا ال ـت ـحــالــف العـ ــادة
احـ ـي ــاء «ال ـح ــرك ــة ال ـط ــاب ـي ــة» في
الـجــامـعــة وذل ــك مــن خ ــال نجاح
ه ــذه الـتـجــربــة فــي اح ــداث تغيير
«ي ـ ـصـ ــب ف ـ ــي م ـص ـل ـح ــة الـ ـط ــاب
ويحثهم على التفاعل و التضامن
ف ــي االس ـت ـح ـقــاقــات املـقـبـلــة بغية
تـ ـط ــوي ــر الـ ـج ــامـ ـع ــة ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة»
بحسب ما يقول صادق سعد من
نادي «سما».

مفكرة
فنون تشكيلية
في «معرض الجنوب »٢١
افتتح في النبطية ،أول من أمس« ،معرض الجنوب ( »٢١مهرجانات التنمية
ّ
وال ـت ــراث) ال ــذي تنظمه جمعية التنمية االجـتـمــاعـيــة والـثـقــافـيــة ومجلس
الجنوب.
يضم املعرض أجنحة حرفية وزراعية وصناعية وتجارية ،وبرنامجًا يوميًا
ّ
يتضمن مسرحيات وأمسيات شعر وزجل وندوات متنوعة ودورات
مفتوحًا
رياضية ونشاطات مختلفة ...إضافة الى أجنحة فنية ألربعة منتديات فن
تشكيلي ،من بينها جناح منتدى الفن التشكيلي الذي يشارك فيه أكثر من
 ٣٥فنانًا من كل املناطق اللبنانية وفنانني عراقيني وسوريني وفلسطينيني.
يستمر املنتدى بعرض اللوحات واقامة أنشطة وورش مختلفة من رسم
مباشر ّ
حر ورســم مباشر لعدة شخصيات ورســم على البحص والخشب
ورس ــم عـلــى الــوجــوهـ ـ يــومـيــا لـغــايــة  ١٣آب ،مــن ال ـســادســة ع ـصــرا ولـغــايــة
العاشرة مساء.

إرفعوا أيديكم عن الجامعة!
أهاب املجلس الثقافي للبنان الجنوبي ،في بيان أمس« ،بالجميع وقفة انحياز
لصالح الجامعة لتحصينها إداريــا وأكاديميًا ،وإخضاعها ملنطق املؤسسة
املنتظمة بالقانون والــدور الوطني املناط بها ،وإعطاء مجلسها الصالحية
ً
الكاملة في إدارة شؤونها وتطوير آلياتها ،عمال بالتقاليد األكاديمية في
مختلف الجامعات العاملية» .وطــالــب املجلس بــ«عــدم التدخل السياسيفي
شؤون الجامعة ،ورفع الصوت عاليًا بأن ارفعوا أيديكم عن الجامعة».

ذكرى «مجزرة الحجاج»
إحياء
ّ
في الشياح

الجامعة ملزمة قبول كل طالب تتوافر فيه الشروط لمتابعة الدراسة في
اختصاص او اكثر (مروان بو حيدر)

تعليم

عــام  ،1951عندما أصــدر أول رئيس
ل ـل ـج ــام ـع ــة ف ـ ـ ــؤاد ال ـب ـس ـت ــان ــي قـ ـ ــرارا
يعفي أبناء األساتذة الناجحني في
امتحان الدخول من الخضوع لشرط
الـتــراتـبـيــة .وع ــن سـبــب تمييز أبـنــاء
األس ــات ــذة ع ــن س ــواه ــم م ــن ال ـطــاب،
يوضح مـ ّ
ّ
«قدموا
ـدور بــأن األســاتــذة
الكثير الى الجامعة اللبنانية» ،وهي
بـهــذه الـطــريـقــة تـبــادلـهــم «الـجـمـيــل»،
كما أن إعفاءهم من الخضوع لشرط
التراتبية يعفي الجامعة بشكل غير
مباشر من مصاريف تتكبدها جراء
دراس ــة أبـنــاء األســاتــذة فــي جامعات
خ ـ ــاص ـ ــة .اذ ان صـ ـ ـن ـ ــدوق ت ـع ــاض ــد
أســا ّتــذة الجامعة اللبنانية هــو من
يتكفل بنفقات تعليم أبناء األساتذة.

تقرير
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اإلش ـكــال ـيــة ال ــوح ـي ــدة ال ـت ــي سـبـ ّـبـهــا
هـ ـ ــذا االمـ ـتـ ـي ــاز ط ــرح ـت ـه ــا فـ ــي وق ــت
سـ ــابـ ــق ك ـل ـي ــة الـ ـعـ ـل ــوم ال ـط ـب ـي ــة فــي
الـجــامـعــة .فـقـبــول مــن لــم يـنــل معدال
ـطــر» فــي حــالــة دراس ــة
عــالـيــا أم ــر «خـ ِ
االختصاصات الطبية .لذلك اقترح
ع ـم ـيــد ال ـك ـل ـيــة ب ـي ــار ي ـ ــارد ف ــي وق ــت
سابق الغاء اإلمتياز املقدم الى هذه
الفئة من الطالب ،واستبداله بإمتياز
آخ ــر يـقـضــي بـمـنــح أب ـن ــاء األس ــات ــذة
نقطة أو نقطتني تضاف الى معدلهم
الـ ـنـ ـه ــائ ــي ف ـ ــي ام ـ ـت ـ ـحـ ــان ال ـ ــدخ ـ ــول،
وذل ــك حـفــاظــا ال ــى مـسـتــوى الـطــاب
املنتسبني لكافة الكليات ،اال أن هذا
االقتراح ما زال موضوع بحث داخل
مجلس الجامعة ولم يتم البت فيه.

ّ
الشياح،
مناسبة الذكرى السنوية الثانية عشرة ملجزرة شارع الحجاج في
والتي ارتكبها العدو الصهيوني خالل حرب تموز وراح ضحيتها أكثر من
ّ
 60شهيدًا ،أحيت بلدية الغبيري الــذكــرى في الـشــارع الــذي حــل به الدمار
بحضور حشد كبير مــن ابـنــاء البلدة ّ
تقدمه رئيس البلدية معن الخليل
وعدد من أعضاء املجلس البلدي وفعاليات حزبية واختيارية وجاتماعية
وأهالي الشهداء .بعد كلمة من عريف املناسبة املختار حسني رميتي ألقى
الحاج علي رميتي الذي فقد  23من أفراد عائلته كلمة عوائل الشهداء.

اعتصام في الهرمل :أين المياه؟
اعتصم عــدد مــن أبـنــاء مدينة الهرمل امــام ســراي املدينة أمــس احتجاجا
على شح املياه «وافتقاد سكانها الحد االدنــى من املياه لتلبية حاجاتهم
ال ـيــوم ـيــة» .وأوضـ ــح ب ـيــان للمعتصمني أن «األه ــال ــي ح ــرم ــوا امل ـي ــاه فيما
ُيـطــالـبــون بــدفــع الـفــواتـيــر الباهظة ملؤسسة مـيــاه الـهــرمــل .بينما تحولت
السواقي املنتشرة بني االحياء والسكان مجاري للمياه املبتذلة والصرف
الصحي» .وطالبوا بـ«االسراع في حل موضوع السواقي وبانصاف اهالي
املنطقة وتوفير مياه الشفة للمنازل ودعــم القطاعات التربوية والصحية
والزراعية».

