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متفرقات
طموح أبناء الجالية إلى احتالل مواقع
سياسية يبدأ بعضوية في بلدية بيروت،
ويمر بالنيابة ،ويصل ال��ى حد املطالبة
بمقعد وزاري .ت�ق��ول غ��ول�ش��ان« :ل��و كان
لبنان يحترم ما قدمته إليه تركيا لكان
�وزي��ر م��ن أب �ن��اء
م��ن امل �ف ��روض اإلت �ي ��ان ب� ً
ال�ج��ال�ي��ة ال �ت��رك �ي��ة» ،س��ائ �ل��ة« :مل� ��اذا يحق
لألرمن بوزيرين؟ هم  120ألفًا ونحن 80
ألفًا ،أعطونا على األقل نصف ما تعطونه
ل�ل�أرم��ن» .ه��ذا ال�ط�ل��ب أس�م�ع��ه م�ن��دوب��ون
َ
املوفدين اللذين
عن الجالية التركية الى
أرسلهما أردوغان قبل ثالثة أشهر ،والى
املسؤولني في سفارة بيروت .يقول أحد
الذين التقوا املوفدين إنه طلب من تركيا

بدأ أتراك لبنان
يتململون من
«التهميش» ويطالبون
بحصة
ّ

سعد الحريري ،وترتيب لقاء معه ،لكن
ال �ل �ق��اء ل ��م ي �ح �ص��ل .ال� �س ��ؤال ع ��ن ال �ع��دد
أثار حفيظة الحاضرين .تلفت غولشان
ال��ى أن «الحريرية السياسية» ،من أيام
ال� �ح ��ري ��ري األب إل � ��ى ال� �ح ��ري ��ري االب � ��ن،
ت �ع��اط��ت م ��ع األت� � � ��راك ف ��ي ل �ب �ن��ان ك �ع��دد
وكأصوات انتخابية« ،لكننا ال نقبل أن
نكون عددًا .نحن نوعية».

ممارسة الضغط على الدولة اللبنانية.
ويسأل« :ملاذا ايران والسعودية وفرنسا
واميركا تدعم أتباعها في لبنان ،ونحن
ال تدعمنا الدولة التركية؟».
وف� ��ي س �ي��اق م � ��واز ،ي �ط��ال��ب ال �ك �ث �ي��ر من
اللبنانيني األتراك بنقل السفارة التركية
م� ��ن ال ��راب� �ي ��ة ال � ��ى ال� �ع ��اص� �م ��ة .ف� ��ي ل �ق��اء
م ��ع ش �ب ��اب أت� � ��راك ي �ه �م��س أح ��ده ��م ب��أن
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ُ
الجالية تدعم السفارة ال العكس .ترجع
غولشان ساغالم السبب الى أن  %95من
أف��راد الجالية مجنسون ،ل��ذل��ك تتجنب
السفارة التدخل في األم��ور التي تتعلق
بهم ،ك��ي ال يقال إنها تتخطى األنظمة
اللبنانية .وتدخلها يقتصر على األمور
املرتبطة بالدولة التركية ،كتدخلها «يوم
هاجم األرم��ن معرضًا للشركات التركية
ف��ي ال�ب�ي��ال ،ووزع ��وا مناشير ت��دع��و إلى
مقاطعة البضائع التركية».
يتفاعل أتراك لبنان مع بلدهم األم على كل
املستويات .فهم على الصعيد الرياضي،
ً
مثال ،يتابعون دوري كرة القدم التركية
بشغف .بعضهم أدى الخدمة اإلجبارية
ف ��ي ال �ج �ي��ش ال �ت ��رك ��ي ،وب �ع �ض �ه��م اآلخ ��ر
أداها في الجيش اللبناني .وهم يطالبون
ب�ت��وق�ي��ع ات�ف��اق�ي��ة م��ع ل�ب�ن��ان ت�ن��ص على
االكتفاء بتطبيق خدمة عسكرية واحدة
على غ��رار االتفاقية بني تركيا وسوريا،
ك�م��ا ي�ط��ال�ب��ون بخفض ب��دل اإلع �ف��اء من
الخدمة والبالغ  5500يورو .وفي الفترة
األخ �ي��رة ،عممت ال �س �ف��ارة ال�ت��رك�ي��ة على
أت� ��راك ل�ب�ن��ان ق ��رار ال �ب��دء ب�م�ن��ح ج ��وازات
ال �س �ف��ر مل ��ن ل ��م ي� � ّ
�ؤد ال �خ��دم��ة ال�ع�س�ك��ري��ة
خالفًا ملا كان ساريًا.
ان ��دم ��ج االت� � ��راك ف ��ي ال �ح �ي��اة ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة،
ل�ك�ن�ه��م م��ا زال � ��وا ي�ح��اف �ظ��ون ع�ل��ى خيط
ُ
رفيع من الخصوصية .ال تؤكل محاشي
«ال� � � ��دومل� � � ��ا» أو «ال� � �ك � ��وس � ��ر» ال �ش �ب �ي �ه��ة
بالتبولة اللبنانية إال في بيوت عائالت
ب �ي��روت ال�ت��رك�ي��ة ،م�ث��ل ع�م�ي��رات وال�ح��اج
ّ
وزين وإسطنبولي وفتاح .وال يمكن أن
تستبدل الحلوى صبيحة العيد بأكلة
ال�ب��رغ��ل وال�ل�ح��م إال ف��ي ال�ب�ي��وت التركية
أيضًا .أدخلت ع��ادات تركية قديمة على
ح �ف�ل�ات ال ��زف ��اف .وق ��د ي� �ت ��زوج ال �ش �ب��اب
األت � � ��راك ب��ال �ف �ت �ي��ات ال �ل �ب �ن��ان �ي��ات» ،ل�ك��ن
األفضلية تبقى دائ�م��ًا «للفتاة التركية
األصل».
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مخاتير القيطع يحتجون
على «سوء املعاملة في قلم نفوس العبدة»
نفذ عدد من مخاتير منطقة القيطع ـ ـ ـ عكار ،اعتصامًا رمزيًا أمام قلم
نفوس العبدة احتجاجًا على املعاملة السيئة التي يلقونها من موظفي
القلم املذكور باالضافة إلى ما سموه الفوضى والرشى من املوظفني.
وأكد املخاتير في بيان أنهم لن ينجزوا «أي معاملة للمواطنني حتى
تنفيذ مطالبنا» ،الفتني إلى أن «هناك بطئًا متعمدًا من موظفي القلم
في إنجاز وضياع الوثائق واملعامالت وعدم احترام املختار وما يمثل».
وأكدوا أنه «تم تقديم شكاوى إلى محافظ الشمال عما يجري» ،داعني
وزير الداخلية والبلديات مروان شربل إلى «اتخاذ التدابير الكفيلة
بحسن سير العمل ،ونقل مركز قلم النفوس إلى مكان يليق بأهمية
املنطقة وأهلها».

الدفاع املدني يجلي ركاب زورق معطل
نجح فريق البحث واإلنقاذ ،التابع لوحدة اإلنقاذ البحري االقليمية في
الدفاع املدني ،في إجالء أفراد طاقم زورق تاه في عرض البحر بعد
تعرض ّ
ّ
املحرك لعطل طارئ .وجاء في بيان صادر عن املديرية العامة
للدفاع املدني في وزارة الداخلية والبلديات إنه «عند الساعة  17,30من
بعد ظهر يوم االثنني  ،2011/10/24وإثر ورود نداء استغاثة من مجموعة
مؤلفة من خمسة أشخاص تاهت في عرض البحر بعد ّ
تعرض محرك
زورقها لعطل طارئ ،انطلق فريق البحث واإلنقاذ التابع لوحدة اإلنقاذ
البحري االقليمية في الدفاع املدني فور تبلغه النداء ،منفذًا عملية بحث
شاملة تمكن بموجبها من تحديد الهدف على بعد  10كيلومترات غرب
شاطئ عمشيت ،وأجلى أفراد طاقم الزورق املحاصرين وسحب الزورق
املعطل الى شاطئ جونيه».

ورشة عمل عن التراث في معهد الفنون الجميلة
افتتحت في معهد الفنون الجميلة في الجامعة اللبنانية ـ ـ ـ الحدث ،ورشة
العمل التأهيلية التي ينظمها املعهد وبرنامج التعاون االوروبي املتوسطي
ضمن مشروع التراث املتشارك .وقد ّقدم منظم الورشة د .محمود شرف
ً
الدين ملحة عن أهداف مشروع التراث املتشارك ،آمال أن «تسهم مجموعة
املحاضرات واملداخالت في اإلضاءة على ما يعنيه موضوع الورشة وهو
ً
التراث املعاصر الذي يثير في حد ذاته جدال فكريًا وأكاديميا».
وشرح رئيس مشروع التراث املتشارك االيطالي روميو رابيللي آلية
تنظيم هذا املشروع في مجموعة من الدول املطلة على البحر املتوسط
واختيار الجامعة اللبنانية لتنظيم هذه الحلقة الثامنة .فيما ّنوه د.
أكرم قانصو باسم رئيس الجامعة ،في حضور هذه النخبة من
االختصاصيني بـ«موضوع التراث العمراني وعرض خبراتهم في بيروت
بمشاركة الباحثني اللبنانيني وأمام االساتذة والطالب».

ورشة عمل عن املناهج الجامعية في اللويزة
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افتتحت جامعة سيدة اللويزة ورشة عمل تدريبية إقليمية حول «التربية
من أجل تنمية مستدامة» ،انطالقًا من ضرورة إعادة توجيه أنظمة
التعليم العالي الحالية ملعالجة التنمية املستدامة ،من تنظيم جامعة كريت
اليونانية وبالتعاون مع جامعة الحكمة ـ ـ ـ لبنان ،وجامعة سيدة اللويزة
التي تستضيف اللقاء .ويهدف املؤتمر إلى «تدريب املعنيني من أجل
رؤية خاصة في حقل التربية التي تسعى إلى تمكني األشخاص تحمل
مسؤولياتهم من أجل تحقيق مستقبل مستدام ألن التحديات التربوية
تستلزم برامج جامعية متقدمة ،إن كان على مستوى املناهج أو الطرق
التعليمية املبتكرة».

جمعية نسروتو تحتفي بعيدها
ملناسبة عيد جمعية نسروتو ،احتفل راعي أبرشية زحلة املارونية
وضواحيها ،املطران منصور حبيقة ،بالذبيحة اإللهية بمشاركة رئيس
الجمعية املرشد العام للسجون األب مروان غانم ولفيف من الكهنة .وقد
ألقى املطران حبيقة عظة شدد فيها على أهمية عمل الجمعية وعنايتها
بشؤون املدمنني على املخدرات والكحول ،إذ أعادت بجهودها الحثيثة
ّ
الطبيعية.
تأهيل مجموعة من الشباب املدمن إلى الحياة
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