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مجتمع

مجتمع

مفكرة

تقرير

طريق فلسطين تبدأ في السويد
جنى بليبل
ما أن يلفظ الظالم آخر أنفاسه ،حتى
يسارع بنجامني الدرا إلــى توضيب
خيمته الـصـغـيــرة .وج ـبــة صباحية
ّ
مـعــلـبــة يـنـهـيـهــا ع ـلــى ع ـجــل ،ق ـبــل أن
ّ
ي ـس ـت ــل ع ـل ــم ف ـل ـس ـطــن م ــن حـقـيـبـتــه،
ّ
ويطوق عنقه بكوفية .طقس اعتاده
ابــن غوتنبرغ (غــربــي الـســويــد) منذ
بـ ــدأ م ـس ـي ــره ال ـي ــوم ــي ف ــي ال ـخــامــس
من آب املنصرم ،وعبر خالله أملانيا
وال ـ ـن ـ ـم ـ ـسـ ــا وسـ ـل ــوفـ ـيـ ـنـ ـي ــا وت ــركـ ـي ــا
ً
وقبرص ،وصوال الى لبنان ،في رحلة
استثنائية ،وجهتها فلسطني ،سيرًا
على األقدام.
«ق ــرأت كـثـيــرا عــن إجـ ــراءات االحـتــال
الـتـعـسـفـيــة ب ـحــق الـفـلـسـطـيـنـيــن ،إال
أن م ــا ش ــاه ــدت ــه ع ـل ــى أرض ال ــواق ــع
ك ـ ــان صـ ــادمـ ــا .ل ــذل ــك أردت ف ـع ــل أي
ش ــيء ألقـ ــدم ل ـل ـنــاس فــرصــة الـتـعــرف

زيارة وجيزة
إلى فلسطين
ّ
غيرت مسار حياته
بشكل جذري

على الحياة الحقيقية التي يعيشها
الفلسطينيون».
ال ـن ــاش ــط ال ـح ـق ــوق ـ ّـي ال ـس ــوي ــدي حط
ف ــي ل ـب ـن ــان نـ ـه ــار ال ـج ـم ـعــة امل ــاض ــي.
يصعب على من يصادف الدرا للمرة
األول ــى ،أن يستوعب قصة «الرحالة
الـ ـعـ ـش ــريـ ـن ــي» .ال مـ ـع ــال ــم إع ـ ـيـ ــاء أو
تـعــب عـلــى ال ـشــاب بـعــد مـسـيــر 4800
كيلومتر فــي عشرة أشـهــر ،أمضاها
م ـ ـن ـ ـفـ ــردًا فـ ـ ــي ال ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــوارع واألن ـ ـ ـفـ ـ ــاق
والنزل الرخيصة ،باستثناء لقاءاته
املـتـقـطـعــة بــالـجــالـيــات الفلسطينية
واملـحــاضــرات التعريفية حــول الحق
الفلسطيني التي أجــراهــا على طول
الـ ـط ــري ــق .ي ـ ـ ــروي ح ـك ــاي ــة ان ـخ ــراط ــه
بـ ــال ـ ـشـ ــأن ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ــي ب ـح ـم ــاس ــة.
ط ــال ــب ال ـ ـعـ ــاقـ ــات الـ ــدول ـ ـيـ ــة دف ـع ـتــه
قــراءاتــه املكثفة إلــى تنظيم فعاليات
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تضامنية مع األســرى الفلسطينيني
واملـسـجــد األق ـصــى ،بـعــد لـقــائــه عــددًا
م ـ ــن ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـي ــن ال ـ ــواف ـ ــدي ـ ــن مــن
م ـخ ـيــم ال ـي ــرم ــوك إلـ ــى ال ـس ــوي ــد إب ــان
موجة اللجوء الـســوري واستكشافه
ملـعــانــاتـهــم .ل ــم ي ــأت قـ ــراره االرت ـح ــال
إل ـ ــى األرض امل ـن ـك ــوب ــة فـ ــي غ ـضــون
يــوم وليلة .زيــارتــه الوجيزة (لثالثة
أس ـ ــابـ ـ ـي ـ ــع) إل ـ ـ ــى ال ـ ـق ـ ــدس وال ـخ ـل ـي ــل
ونابلس وبيت لحم ،فــي نيسان من
ّ
ستحور مسار حياته
العام املاضي،
بشكل جذري .بعدها ،زهد عن شغفه
املــوسـيـقــي واس ـت ـقــال مــن مهنته في
لصالح
الصليب األحـمــر الـســويــدي،
ّ
األهـ ــم :الـقـضـيــة الفلسطينية .سخر
الـشــاب ذو األص ــول اليهودية كــل ما
ادخره لنفقات مغامرته الفريدة.
واقـ ـ ـ ـ ـ ــع الـ ـ ـق ـ ــاطـ ـ ـن ـ ــن ف ـ ـ ــي املـ ـخـ ـيـ ـم ــات
الفلسطينية ف ــي لـبـنــان ل ــم يـكــن أقــل
ً
هـ ـ ــوال ع ـل ــى ال ـن ــاش ــط الـ ـس ــوي ــدي مــن
ضيق أحــوال أبناء وطنهم األم .هنا،
عـلــى عـكــس غالبية مـحـطــات اللجوء
الـفـلـسـطـيـنــي ال ـت ــي مـ ـ ّـر ب ـه ــا ،تـتـبــدى
ع ــوام ــل أش ـ ــد إيـ ــامـ ــا :خـ ـن ــاق مـحـكــم
ع ـل ــى هـ ـ ــؤالء امل ـق ـص ـيــن ع ــن ب ــاده ــم
مـنــذ سـبـعــن عــامــا ،أدركـ ــه الـســويــدي
خ ــال زي ــارات ــه إل ــى مـخـيـمــات لـبـنــان:
«يعيش الالجئون الفلسطينيون هنا
تحت سيطرة التهميش والعنصرية
والفقر املدقع ،فيما يحرمهم القانون
الـلـبـنــانــي م ــن ح ــق ال ـع ـمــل والــرعــايــة
الصحية الـجـيــدة ،مــا يــزيــد مــن حــدة
الحرمان ًوتفلت األمــن .ال أفهم سبب
ذلك حقيقة».
ي ـت ــوق ــع الدرا أن دخـ ــولـ ــه األراض ـ ـ ــي
ً
املحتلة من األردن ُلن يكون أمرًا ُسهال،
خصوصًا بعدما ض ّيق عليه وأوقف
فــي بــراغ مــن قبل رجــال أمــن السفارة
االسرائيلية هناك« :احتفظوا بصورة
لجواز سفري .لم يبدوا سعداء على
اإلطالق» ،يقولها ساخرًا.
ي ـم ـت ـلــك الدرا م ـفــاه ـي ـمــه ل ـل ـم ـقــاومــة
املدنية «التي أعتقد أنها أعظم شأنا
وق ـ ــوة م ــن أي م ـق ــاوم ــة ع ـس ـكــريــة ،إذ
تحقيق
عبرها نمتلك فرصة أكبر في
ّ
ً
سـ ــام م ـس ـتــديــم م ـس ـت ـق ـ َـب ــا» .ب ـغــض
النظر عــن مــدى صـ ّـحــة هــذه املقاربة،
ت ـب ـقــى ال ـخ ـط ــوة ج ــدي ــرة ب ــاالح ـت ــرام.
إذ أن س ــوي ــدي ــا فـ ــي م ـق ـت ـب ــل ال ـع ـمــر
ي ــذرع الـعــالــم ليذكر بـمــأســاة الشعب
الفلسطيني ،فيما يطأطئ معظم أهل
القضية رؤوسهم للمحتل يوميًا.

رد
الجامعة
اللبنانية:
لسنا معنيين
بالبيع!
ردًا على ما نشرته «األخبار»
بعنوان «ماجستير للبيع...
دكتوراه للبيع» ( 19حزيران
 )2018ج ــاءن ــا م ــن املـكـتــب
اإلع ــام ــي لــرئــاســة الـجــامـعــة
اللبنانية مــا يــأتــي« :ورد في
مقدمة التقرير ّأن الزبائن هم
من جامعات مرموقة (وغير
م ــرم ــوق ــة) ...ومـ ــن الـجــامـعــة
الـلـبـنــانـيــة أي ـضــا ،ل ــذا ن ــود أن
نوضح اآلتي:
ـ ـ إن العنوان كما هو صادر
ف ــي الـ ـج ــري ــدة ُي ـظ ـه ــر وك ــأن
ال ـ ـجـ ــام ـ ـعـ ــة الـ ـلـ ـبـ ـن ــانـ ـي ــة هــي
م ــن ي ـق ــوم ب ـب ـيــع ال ـش ـه ــادات
املذكورة وهذا ُي ُّ
عد إساءة إلى
دور الجامعة ورسالتها وإلى
سمعتها.
ـ ـ ـ ـ ـ ـ إن الـ ـج ــامـ ـع ــة ال ـل ـب ـنــان ـيــة
وت ـحــدي ـدًا مـعــاهــد الــدك ـتــوراه
تحوي من الكوادر التعليمية
واألساتذة املختصني كفاءات
وق ـ ـ ـ ـ ـ ــدرات عـ ــال ـ ـيـ ــة ،وهـ ـ ـ ــؤالء
األس ـ ــات ـ ــذة ي ـت ـم ـت ـع ــون بـثـقــة
الجامعة وإدار ِتها.
ـ ـ إن االطــروحــات والرسائل
ال ـت ــي أش ـ ــار إل ـي ـهــا املـ ـق ــال ال
ع ــاق ــة لـلـجــامـعــة ب ـهــا ال من
ق ــري ــب وال مـ ــن ب ـع ـيــد وه ــي
لـيـســت مـســؤولــة عــن سلوك
من يعمد إلــى هــذه األساليب
في الكتابة».

العلوم العامة
لجنة الفيزياء تقر بالخطأ
فاتن الحاج
ب ـعــد ال ـض ـجــة ال ـت ــي أث ــارت ـه ــا مـســابـقــة الـفـيــزيــاء
لشهادة العلوم العامة في االمتحانات الرسمية
لجهة اعتماد ســؤال من خــارج الكتاب املدرسي
الرسمي ومقتبس مــن كـتــاب ردي ــف مؤلفه أحد
أعضاء اللجنة الفاحصة للمادة ،روى األساتذة
كيف أن اللجنة أقرت بالخطأ الحاصل وحاولت
امتصاص غضبهم واالستماع إلى رأيهم.
وب ـح ـســب األسـ ــاتـ ــذة ،س ــاد ت ــوت ــر ش ــدي ــد جلسة
مـنــاقـشــة أس ــس الـتـصـحـيــح ،ال سـيـمــا ف ــي أثـنــاء
عرض السؤال األول لكونه يتناول دوران جسم
حول محور متنقل ،في حني أن املنهج في صفي
الثانوي الثاني ـ ـ الفرع العلمي والثانوي الثالث
ـ ـ فــرع العلوم العامة يتضمن دراس ــة دوران أي
جسم حــول محور ثابت في مكانه ،وهــذا النوع
م ــن حــركــة األج ـس ــام ت ـبــدأ مـعــالـجـتــه ف ــي الـسـنــة
الـجــامـعـيــة األول ـ ــى .الـلـجـنــة وع ـ ــدت ،كـمــا قــالــوا،
بمراجعة  100مسابقة للتالمذة من أجل الوقوف
على حجم األخطاء في السؤال األول ليبنى على
الشيء مقتضاه في طريقة التصحيح .ومن أجل
إيجاد حلّ ،
عدلت اللجنة توزيع عالمات السؤال
األول ،إذ رفـعــت مــا مجموعه عــامــة واح ــدة من
فروع القسم الثاني من السؤال إلى فروع القسم
ّ
األول من السؤال نفسه .إال أن ذلك لم يكن كافيًا
ّ
بالنسبة إلى األساتذة ،باعتبار أن الحل املنطقي
يـقـضــي بــإل ـغــاء الـقـســم ال ـثــانــي بــأكـمـلــه وتــوزيــع
عالماته على باقي أسئلة املسابقة.
ّ
األساتذة شكوا من أن «باريم» الفيزياء للعلوم
العامة استغرق ساعة وربع ساعة بعد االنتهاء
مــن ال ـعــرض املـسـتـطــال ل ـبــاريــم الـفـيــزيــاء لعلوم
ّ
الحياة الــذي استغرق ساعتني ،علمًا بــأن باريم
العلوم العامة كان يحتاج ،برأيهم ،إلى ساعتني
عـلــى األق ــل ،مستغربني كـيــف تـمــت ت ــاوة أســس
التصحيح شفهيًا ومن دون عرضها على شاشة
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ّ
أن الوقت قارب على االنتهاء.
ورأى األساتذة أن االستطالة املقصودة بمناقشة
«ب ــاري ــم» صــف ع ـلــوم الـحـيــاة وال ـســرعــة الــزائــدة
في عــرض «بــاريــم» العلوم العامة تركا انطباعًا
سلبيًا عــن الـطــريـقــة ال ـتــي ل ـجــأت إلـيـهــا اللجنة
للهروب من املأزق الذي وضعت نفسها فيه.
ك ـم ــا ش ــاب ــت امل ـس ــاب ـق ــة ،وفـ ــق رواي ـ ـ ــة األسـ ــاتـ ــذة،

ب ـعــض األخ ـط ــاء الـطـبــاعـيــة ف ــي ال ـس ــؤال الـثــالــث
ّ
(النسخة الفرنسية) ،إذ إن املعطى فــي الـســؤال
ال يـتــاءم مــع الــرســم املرتبط بــه ،مــا أث ــار إربــاكــا
فــي صفوف الـطــاب فــي بــدايــة معالجة الـســؤال،
إضافة إلى استحالة تطبيقه عمليًا في املختبر،
أي عدم صحته من الناحية العملية التي تتوخى
املناهج السؤال إليها ،في سبيل ربط ما يتعلمه
التلميذ بواقع حياته العملية.
كذلك فــإن املسابقة تضمنت ،بحسب األســاتــذة،
اح ـت ـس ــاب ب ـع ــض األرقـ ـ ـ ــام غ ـي ــر ال ـع ـل ـم ـيــة وغ ـيــر
املنطقية كما هي الحال في الفرع األول من القسم
السادس في السؤال الثاني ،إذ ال يمكن أن يقتنع
تلميذ يفكر بطريقة علمية أننا نحتاج إلى كتلة
وزن من اليورانيوم يعادل نحو  42مرة كتلة وزن
الكرة األرضية لتشغيل مفاعل نووي.
األخطاء املتكررة تطرح ،بحسب األساتذة ،الكثير
م ــن ال ـت ـس ــاؤالت ب ـش ــأن ك ـف ــاءة ال ـل ـجــان املـعـيـنــة،
فــي حــن أن غياب الرقابة مــن أهــل االختصاص
(ت ـقــويــم وم ـن ــاه ــج) وتـفـتـيــش يـسـهــم ف ــي تـفــاقــم
مشكالت االمتحانات الرسمية سنة بعد أخرى.
وس ـت ـت ــم الـ ـي ــوم م ـب ــاش ــرة ت ـص ـح ـيــح م ـســاب ـقــات
العلوم العامة في كل لبنان ،على ان يسبق ذلك
اعادة التذكير بأسس التصحيح التي ستعتمد
(مايكرو باريم).
حمادة متفقدًا لجان التصحيح أمس
(الوكالة الوطنية لالعالم)

«انعكاسات االنسحاب األميركي من
االتفاق النووي مع ايران على لبنان
واملنطقة العربية» ،عنوان محاضرة
تستضيفها ندوة العمل الوطني .يشترك
ّ
في املحاضرة التي تنظم الخامسة مساء
الثالثاء املقبل في مركز توفيق طبارة
ـ ـ رمل الظريف ،وزير الخارجية السابق
عدنان منصور ووزير العدل السابق بهيج
طبارة (الصورة).
¶¶¶
دعت جمعية إبداع وملتقى األدباء
والشعراء اللبنانيني ومنتدى الشاعرات
الفاطميات إلى حفل لتكريم الشاعر حماه
الله صو لفوزه باملرتبة الثانية لجائزة
«أمير البيان» التي أقيمت في إيران،
برعاية املركز الثقافي لبلدية حارة حريك،
وذلك الخامسة والنصف من مساء غد في
مسرح املركز.
¶¶¶
تحيي األوركسترا الهارمونية الوطنية
التابعة ملوسيقى قوى األمن الداخلي
أمسية غنائية تراثية ووطنية في ساحة
بكفيا ،السادسة والنصف مساء غد،
يقيمها اتحاد تجار بكفيا الكبرى،
بالتعاون مع بلديتي بكفيا املحيدثة
وساقية املسك بحرصاف ملناسبة عيدي
املوسيقى واألب.
¶¶¶
ّ
تنظم نخبة من طالب «ذي ليبانيز
ميوزيك سكول» ،بقيادة املايسترا

تقرير

ّ
مرصد دعم السياسات الصحية :الوزارة «ترسم» والمواطن يمول!
رحيل دندش
«ألن ـ ـ ــه مـ ــن املـ ـه ــم أن يـ ـك ــون ال ـق ـط ــاع
الـ ـ ـصـ ـ ـح ـ ــي ب ـ ـص ـ ـحـ ــة جـ ـ ـ ـي ـ ـ ــدة ي ـج ــب
أن ي ـخ ـض ــع لـ ـسـ ـي ــاس ــات ع ـل ـم ـي ــة ال
سياسية» .هــذه كانت خالصة كلمة
وزيـ ـ ــر ال ـص ـح ــة غ ـس ــان حــاص ـبــانــي،
أم ــس ،قـبــل ان ـع ـقــاد االج ـت ـمــاع األول
ل ـل ـج ـن ــة ال ـت ــوج ـي ـه ـي ــة ملـ ــرصـ ــد دع ــم
ال ـس ـي ــاس ــات ال ـص ـح ـيــة الـ ـ ــذي أط ـلــق
فــي نيسان املــاضــي .حاصباني أكد
أه ـم ـيــة امل ــرص ــد ل ـكــونــه ي ـســاعــد في
رس ــم ال ـس ـيــاســات الـصـحـيــة الـعــامــة
ب ــاالس ـت ـن ــاد إلـ ــى دراس ـ ـ ــات مـيــدانـيــة
وب ـحــوث علمية ،الفـتــا ال ــى أن «دور
وزارة ال ـص ـح ــة ل ـي ــس فـ ــي م ـتــاب ـعــة
املـسـتـشـفـيــات وال ـ ـ ــدواء وح ـس ــب ،بل
يشمل فــي األسـ ــاس رس ــم سياسات
علمية إلدارة هذا القطاع واملساهمة
في تطويره».
م ــرص ــد دعـ ــم ال ـس ـي ــاس ــات الـصـحـيــة
أطلق في نيسان املاضي ،وجاء ثمرة

تـعــاون بــن وزارة الصحة ومنظمة
الصحة العاملية والجامعة األميركية
ـ ـ كلية العلوم الصحية التي تشرف
ع ـل ــى امل ـ ـشـ ــروع وتـ ــديـ ــره .ومـ ــن أب ــرز
مـ ـه ــام ــه رف ـ ـ ــد الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة ب ــاألبـ ـح ــاث
ال ـع ـل ـم ـيــة وال ـت ــوج ـي ـه ــات امل ـع ـيــاريــة
ملنظمة الصحة العاملية بهدف رسم
س ـي ــاس ــات وبـ ــرامـ ــج ص ـح ـيــة «ح ـتــى
تكون سياساتنا الصحية خاضعة
ملنهج علمي متطور ومستدام بعيدًا
ع ــن ال ـت ـج ــاذب ــات ال ـس ـيــاس ـيــة وغ ـيــر
ال ـس ـيــاس ـيــة» ،ك ـمــا أك ــد حــاصـبــانــي،
مـ ـشـ ـيـ ـرًا إلـ ـ ــى أن واح ـ ـ ـ ــدة مـ ــن م ـه ــام
املرصد ستكون النظر في موضوع
التغطية الصحية لتشمل أكبر عدد
من اللبنانيني.
«ه ـ ـ ـ ــذا امل ـ ـ ـشـ ـ ــروع األول م ـ ــن ن ــوع ــه
ف ــي الـ ـش ــرق األوسـ ـ ــط ح ـيــث ت ـشــارك
م ـ ــؤسـ ـ ـس ـ ــة أكـ ـ ــادي ـ ـ ـم ـ ـ ـيـ ـ ــة فـ ـ ـ ــي رس ـ ــم
سـ ـ ـي ـ ــاس ـ ــات صـ ـحـ ـي ــة قـ ــائ ـ ـمـ ــة ع ـل ــى
األدلـ ـ ــة ال ـع ـل ـم ـيــة لــوض ـع ـهــا مــوضــع
ّ
الـتـنـفـيــذ» ،بحسب مــا أك ــد املـســؤول

اإلعــامــي في كلية العلوم الصحية
فــي الجامعة األميركية جــاد مرعي
ل ـ ـ ـ «األخـ ـ ـب ـ ــار» .فـ ــي رأي ـ ـ ــه« ،س ـت ـم ـهــد
هـ ــذه امل ـ ـبـ ــادرة إلحـ ـ ــداث تـحـسـيـنــات
كـبـيــرة ومــؤثــرة فــي الـصـحــة العامة
في لبنان .وبهدف سد الفجوة بني
البحث العلمي وصناعة السياسات
ال ـص ـح ـيــة س ـي ـحــرص امل ــرص ــد عـلــى
دمـ ــج ال ـح ـقــائــق والـ ــدالئـ ــل الـعـلـمـيــة
وحـ ـ ـ ــاجـ ـ ـ ــات املـ ـ ــواط ـ ـ ـنـ ـ ــن ف ـ ـ ــي رسـ ــم
السياسات الصحية» .مــرعــي شـ ّـدد
على أن القطاع الصحي «يرقى في
أه ـم ـي ـتــه إلـ ــى ال ـق ـط ــاع األمـ ـن ــي ألن ــه
يـتـعـلــق ب ــأم ــن الـ ـن ــاس وص ـح ـت ـهــم»،
مؤكدًا أن املرصد «سيصدر تقاريره،
أما االستفادة من نتائجها فمرهونة
بوزارة الصحة بحسب األولويات».
ي ـ ـتـ ــوسـ ــع م ـ ــرع ـ ــي فـ ـ ــي ش ـ ـ ــرح مـ ـه ــام
املــرصــد «ال ــذي سـيـكــون عـلــى عاتقه
ت ــدري ــب الـ ـك ــادر اإلداري ف ــي وزارة
ال ـص ـحــة وت ـط ــوي ــر ن ـظــم امل ـع ـلــومــات
وتحليل املعطيات والتدريب التقني

مقترح لتأمين تمويل
للوزارة عبر إضافة
«مبلغ مقبول» إلى
فاتورة الخليوي
(هيثم الموسوي)

للموظفني .فكلية الـعـلــوم الصحية
ال تـعـنــى بــال ـشــق ال ـط ـبــي والـعـنــايــة
ال ـت ـمــري ـض ـيــة واالس ـت ـش ـفــائ ـيــة فـقــط
بل بالصحة العامة بكل تفرعاتها،
وواح ـ ـ ــدة م ــن ت ـفــرعــات ـهــا ه ــي إدارة
امل ــراف ــق الـصـحـيــة» .كـمــا أن املــرصــد
«سيتدخل فــي تحديد مــن يستحق
ال ـب ـطــاقــة ال ـص ـح ـيــة وت ـق ـي ـيــم األك ـثــر
احتياجًا ألن هناك من يستفيد من
أكثر من جهة».
حــاص ـبــانــي ال ـ ــذي ك ـ ـ ّـرر ف ــي املــؤت ـمــر
الصحافي االش ــارة الــى الصعوبات
املالية التي تواجهها وزارة الصحة،
ّ
رد ع ـلــى سـ ــؤال ح ــول أث ــر ذل ــك على
ق ــدرتـ ـه ــا عـ ـل ــى ت ـن ـف ـي ــذ ال ـس ـي ــاس ــات
الصحية العلمية ،بأن هناك مقترح
ً
حــل يــؤمــن تـمــويــا إضــافـيــا ل ـلــوزارة
عبر مساهمة «رمزية» من املواطنني
من خالل إضافة «مبلغ مقبول» إلى
فاتورة الهاتف الخليوي ،بما يخفف
ال ـع ـج ــز فـ ــي قـ ـط ــاع ال ـص ـح ــة وي ـحــل
مشكلة التمويل!

تجريد في الصيفي فيالدج

صندوق الدنيا في بعقلين

حبوش وعربصاليم ضد المكب

يفتتح الخامسة من مساء غد معرض للفنانني تاال
بيضون وفادي كامل بعنوان «THOUSAND
 »SHADES OF PASSIONفي غاليري  SVـ ـ
الصيفي فيالدج ،بالتعاون مع شركة «سوليدير».
يتضمن املعرض حوالي  50لوحة فنية بني القماش
والخشب تظهر جوانب وعواطف إنسانية باإلضافة
الى لغة تجريدية خاصة .بيضون شاركت في عدة
معارض جماعية وفردية ،ولوحاتها مستوحات
من العواطف اإلنسانية التي تعكس لحظات الفرح
ّ
والحزن والرقة والبحث عن النفس .كما شارك كامل
في ّ
عدة معارض جماعية في لبنان منها معرض
بيبلوس الجماعي ومعرض املارينا الضبية .يفتح
املعرض أبوابه يوميًا لغاية  30حزيران الجاري من
ً
مساء.
العاشرة صباحًا حتى السابعة والنصف

بحضور ما نحو  14ألفًا من الشوف والجبل
والجنوب والبقاع والشمال ،نظمت «مؤسسة إيناس
أبو عياش الخيرية» مهرجان «صندوق الدنيا» في
مرج بعقلني ،للسنة الثالثة ،السبت املاضي .أحيا
املهرجان الذي أقيم على مساحة  17ألف متر مربع
ّ
ّ
كل من النجم ملحم
وتحول إلى مدينة ماله لألطفالً ،
زين والفنان بديع أبو شقرا ،إضافة الى مسرحيات
عيد الفطر ،أهدى
غنائية خاصة باألطفال .وملناسبة ً
طفل من املشاركني أهله سيارة تقدمة من املؤسسة
بعد سحب اجراه االطفال بالقرعة .وفي كلمة لرئيسة
املؤسسة إيناس أبو عياش ،شكرت جميع املشاركني
الذين ساهموا في نجاح املهرجان .يذكر أن «صندوق
ّ
وتتخلله نشاطات متعددة للعائالت
مجاني
الدنيا»
ً
ولكافة األعمار ،اضافة الى تقديم الطعام للرواد .

أقفل عدد من أهالي بلدتي حبوش وعربصاليم صباح
أمس الطريق العام التي تربط النبطية باقليم التفاح عند
جسر الست زبيدة ،احتجاجا على االضرار الصحية
والبيئية التي تلحق بهم جراء وجود مكب للنفايات
قرب النهر بني البلدتني ،وانبعاث الروائح كريهة منه.
ورفع املعتصمون الفتات كتب عليها «صحتنا
وصحة أوالدنا فوق كل اعتباراتكم وجمال ارضنا اهم
من صفقاتكم» ،وألقيت كلمات اشارت الى املشاكل
الصحية التي تصيب اطفال البلدتني بسبب الحشرات
املنتشرة ،وطالبت باقفال املكب فورا ومحاسبة
املسؤولني عنه .وحذر املعتصمون من عمليات الحرق
ً
اليومي املتعمد للنفايات في املكب ،خصوصا ليال
للتغطية على الكميات التي ترمى فيه ،وما تشكله
روائح الدخان من أضرار صحية وبيئية.

ً
كريستني بابازيان ،حفال موسيقيًا
السابعة والنصف من مساء غد ،في
كنيسة مار مارون ـ ـ الجميزة ،برعاية
وزارة الثقافة ،وبالتعاون مع املعهد
الفرنسي في لبنان والجمعية اللبنانية
للمهرجانات الثقافية.
¶¶¶
برعاية رئيس الحكومة املكلف سعد
الحريري ،يطلق معهد العلوم االجتماعية
في الجامعة اللبنانية تقريرا عن «املساواة
بني الجنسني في لبنان واقع ،تحديات
وآفاق ـ ـ قراءة من منظور الهدف الخامس
للتنمية املستدامة  ،»2013بالتعاون
مع صندوق االمم املتحدة للسكان في
لبنان ،وذلك في السراي الكبير ،العاشرة
والنصف من صباح غد.

