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مجتمع

مجتمع

مقالة

أستاذ الجامعة...
ّ
والسياسي المحتال
علي خليفة *
يسود االحتيال الوضع السياسي العام
فــي ال ـبــاد وإدارة امل ـل ـفــات االجـتـمــاعـيــة
واالقتصادية .منظومة متكاملة ،متآكلة،
متكافلة ،متضامنة في ما بني ّ أقطابها،
ّ
تغيب ثقافة الصالح العام ،وتغلب تبادل
املنافع الضيقة.
كان ال يمكن إقرار سلسلة رتب ورواتب
جديدة هي من حق موظفي القطاع العام
في مقابل سحب التقديمات االجتماعية
التي أصبحت حقوقًا مكتسبة ألساتذة
الـ ـج ــامـ ـع ــة ،وفـ ـ ــي ط ـل ـي ـع ـت ـهــا صـ ـن ــدوق
الـ ـتـ ـع ــاض ــد .وكـ ـ ـ ــان ق ـ ــان ـ ــون ال ـس ـل ـس ـلــة
ً
ي ـس ـت ـه ــدف أيـ ــضـ ــا ص ـ ـنـ ــدوق ت ـعــاضــد
ض ــاة .أضـ ــرب ال ـق ـضــاة واعـتـصـمــوا
ال ـق ـ ّ
و ّش ـ ــل ال ـع ـمــل ال ـق ـض ــائ ــي .ف ــي امل ـقــابــل،
نــظـمــت راب ـطــة األس ــات ــذة املـتـفـ ّـرغــن في
الجامعة اللبنانية ّ
تحركات خجولة (هل
كان حسن النية منطق العمل النقابي؟).
وجــالــت الــرابـطــة على السياسيني الذين
أغــدقــوا عليها بــالــوعــود إلــى حــد أن ثمة
م ــن أشـ ــار إلـيـهــا بـمـحــابــاة الـسـيــاسـيــن
والـ ـعـ ـم ــل وفـ ـ ــق أجـ ـن ــدت ــن مـ ـت ــوازيـ ـت ــن:
األج ـنــدة النقابية واألج ـنــدة السياسية.
إلى أن أوصلها احتيال السياسيني إلى
حائط مسدود ،فلم ّتعد مطاردة الوعود
مجدية ،وتـطـ ّـور ســلــم التصعيد بشكل
تدريجي مــن املــؤتـمــرات الصحافية إلى
اإلع ـت ـصــامــات وال ــوق ـف ــات االحـتـجــاجـيــة
إلى اإلعــان عن اإلضــراب املفتوح حتى
تحقيق املطالب.
بـ ـع ــد إع ـ ـطـ ــاء الـ ـقـ ـض ــاة ثـ ـ ــاث درجـ ـ ــات
ت ـ ّـم ت ـمــريــرهــا ف ــي الـجـلـســة الـتـشــريـعـيــة
األخيرة ،أصبح أساتذة الجامعة اللبنانية
وحدهم املستثنني من إعادة التوازن إلى
رواتبهم على غرار ما حصل مع مختلف
شرائح القطاع العام .هذا املطلب يندرج
ليس فحسب في إطار العدل واإلنصاف،
بــل تــدعـمــه دراسـ ــات علمية ل ــدى الهيئة
ّ
املتفرغني في
التنفيذية لرابطة األساتذة
ّ
الجامعة اللبنانية ،وفحواها دراسة تطور
رواتب األساتذة الجامعيني باملقارنة مع
مـخـتـلــف ال ـق ـطــاعــات عـلــى م ــدى الـعـقــود
الثالثة األخيرة ،آخذة في اإلعتبار حجم
التضخم الحاصل.
يـ ـشـ ـع ــر األس ـ ـ ـتـ ـ ــاذ الـ ـج ــامـ ـع ــي ب ــال ـغ ــن
وال ـس ـخ ــط م ـ ًـع ــا .ف ـب ـعــد إغـ ـ ــداق ال ــوع ــود
ونكثها ،يـقــوم الــامـســؤولــون بالخطوة
ّ
املتفردة والقاصمة التي كانت مسؤولة
ً
عن التصعيد بحالته القصوى ،وصوال
إل ـ ــى اإلع ـ ـ ــان ع ــن اإلض ـ ـ ـ ــراب امل ـف ـت ــوح.
لـ ــو كـ ــانـ ــوا مـ ـس ــؤول ــن ملـ ــا بـ ـ ـ ـ ــادروا إل ــى
إح ــداث اإلخـتــال بتمرير ثــاث درجــات
للقضاة وحدهم ،بشكل ّ
مهرب ومريب،
ويمعنون ،باملقابل ،في تجاهل األستاذ
وتهميش وضعيته املهنية التي
الجامعي
ً
تـعـطـيــه إس ـ ــوة بــال ـقــاضــي اإلسـتـقــالـيــة
والـخـصــوصـيــة ف ــي وظـيـفـتــه ،وبــالـتــالــي
ال يـمـكــن ب ــأي ش ـكــل م ــن األشـ ـك ــال ،اال
م ــن قـبـيــل م ـحــاولــة االح ـت ـي ــال الـفــاشـلــة
سلفًا والالمسؤولة ،تمريرهذا التجاهل
واإلمتثال لهذا التهميش.
 67عــامــا م ــن ع ـمــر ال ـجــام ـعــة الــوطـنـيــة،
 70ألــف طالب هــم مستقبل البلد وغــده
املشرق ،وثالثة آالف أستاذ جامعي هم
عقل هــذا املجتمع ومـحـ ّـركــه ...ذلــك ما ال
تقوى عليه محاوالت االحتيال والتجاهل
وهضم الحقوق.
*أستاذ في الجامعة اللبنانية

قطاعات

مفكرة
ّ

إضراب الجامعة دخل أسبوعه الثاني

دعوة للحوار مع الطالب
فاتن الحاج
الـتـســريــب ال ــذي ج ــرى صـبــاح أمــس
للمادة  53مــن قــانــون املــوازنــة التي
ت ـن ــص ع ـل ــى إل ـ ـغـ ــاء ج ـم ـي ــع أح ـك ــام
ق ــان ــون س ـل ـس ـلــة ال ــرت ــب والـ ــرواتـ ــب
املتعلقة بصندوقي تعاضد القضاة
وأس ــات ــذة الـجــامـعــة الـلـبـنــانـيــة تــرك
ان ـط ـب ــاع ــا ب ـ ــأن إضـ ـ ـ ــراب األسـ ــاتـ ــذة
سيعلق،
الذي دخل أسبوعه الثاني
ّ
النتفاء السبب األساسي وهو عدم
املس بصندوق التعاضد.
إال أن ع ــددًا مــن األس ــات ــذة وضـعــوا
ّ
هذا «التسريب» في خانة «تنفيس»
اإلضـ ـ ــراب ،بــاع ـت ـبــار أن ال ـت ـح ــرك ال
ي ـق ـت ـصــر ع ـل ــى صـ ـن ــدوق ال ـت ـعــاضــد
ف ـح ـس ــب ،ب ــل ل ـل ـتــأك ـيــد ع ـل ــى إعـ ــادة
التوازن بني رواتب أساتذة الجامعة
وباقي القطاعات التي استفادت من
غالء املعيشة ومن زيادات ودرجات
ل ــم يـسـتـثــن م ـن ـهــا سـ ــوى األس ــات ــذة
الجامعيون.
ثم أتى بيان الهيئة التنفيذية لرابطة
األس ـ ــات ـ ــذة ل ـي ـق ـطــع الـ ـش ــك بــالـيـقــن
وليؤكد أن التحرك التصاعدي «ال
يـهــدف إلــى الـحـصــول على مكاسب
مــاديــة بـقــدر مــا هــو للحيلولة دون
تـشــريــع الـخـلــل ف ــي رواتـ ــب أســاتــذة
الجامعة للمحافظة على خصوصية
االستاذ الجامعي» .الرابطة طمأنت
الـطــاب بأنها ستعوض عليهم ما
فاتهم ،متمنية عليهم تفهم طبيعة
وع ـمــق ال ـت ـحــرك حـيــث أن الـجــامـعــة
م ـس ـت ـه ــدف ــة ب ـم ـخ ـت ـلــف م ـكــونــات ـهــا
وبــدورهــا الــريــادي وبــأن تهميشها
يبدأ بتهميش أساتذتها .وينتظر
أن يعقد مجلس مـنــدوبــي الــرابـطــة
جلسة ،عند التاسعة والنصف من

صباح اليوم (بنصاب) ،أو العاشرة
وال ـن ـص ــف (ب ـم ــن حـ ـض ــر) ،ف ــي مـقــر
الرابطة ـ ـ بئر حسن.
أس ــات ــذة ف ــي ال ـجــام ـعــة أخ ـ ــذوا على
الــراب ـطــة ع ــدم ال ـت ـحــاور مــع الـطــاب
ل ـشــرح األزمـ ـ ــة ،ف ــي ح ــن أن ل ـهــؤالء
الـ ـ ـح ـ ــق فـ ـ ــي امل ـ ـطـ ــال ـ ـبـ ــة ب ـح ـق ــوق ـه ــم
امل ـ ـشـ ــروعـ ــة فـ ــي م ـت ــاب ـع ــة الـ ــدراسـ ــة
ومنهم من ينتظر تخرجه لالنطالق
إل ـ ـ ـ ــى مـ ـ ـ ـي ـ ـ ــدان ال ـ ـع ـ ـم ـ ــل ،مـ ـط ــالـ ـب ــن
بــالـتــوصــل إل ــى خـطــة عـمــل مــوحــدة
تحفظ الحق في الــدراســة واملطالب
معًا.

الرابطة طمأنت
الطالب بأنها ستعوض
عليهم ما فاتهم
متمنية عليهم
تفهم التحرك

األساتذة رأوا أن اإلضراب ليس يوم
عطلة وال تكفي تلبية الدعوة لوقفة
اح ـت ـجــاج ـيــة ،ب ــل ي ـكــون بــالـحـضــور
إل ــى كـلـيــاتـهــم واالع ـت ـص ــام داخـلـهــا
وعقد جمعيات عمومية ومناقشة
التوصيات .بعض هــؤالء االساتذة
ال ـ ــذي ـ ــن يـ ـ ــؤكـ ـ ــدون االلـ ـ ـ ـت ـ ـ ــزام بـ ـق ــرار
رابطتهم ال يـجــدون أفـقــا لــإضــراب
املـ ـفـ ـت ــوح ،وخـ ـص ــوص ــا أن مـجـلــس
النواب والحكومة سيدخالن مرحلة
تصريف األعمال ،داعني إلى تأجيل
التحرك إلى بداية العام الدراسي مع
فعالة.
وضع خطة متدحرجة ّ

أساتذة في الجامعة أخذوا على الرابطة عدم التحاور مع الطالب لشرح األزمة (هيثم الموسوي)

ربما ،لم تعد ّ
ثمة حاجة ملبدع يبتكر مقطوعات
موسيقية ّ
تحرك األحاسيس .اليوم ،مع «الذكاء
ال ـص ـنــاعــي» ،ص ــار بــإم ـكــان ال ــروب ــوت أن ينجز
موسيقاه التي ال يمكن ألحد أن يميزها عن األداء
البشري .في هذا اإلطار أعلنت كلية الهندسة في
الجامعة اللبنانية االميركية ( ،)LAUأمس ،عن
بحث جديد في علم هندسة الكومبيوتر ،يتمثل
بــابـتـكــار «ن ـظ ــام كــومـبـيــوتــر يـتـلـقــى املـعـلــومــات
واملعطيات ويعمل على اسـتـخــراج األحاسيس
وامل ـ ـشـ ــاعـ ــر اإلنـ ـس ــانـ ـي ــة ب ــواسـ ـط ــة ن ـ ـظـ ــام ذكـ ــاء
اصطناعي يتفاعل مع محاوره ،ويهتم بتأليف
مقطوعات موسيقية مذهلة يصعب تميييزها
عن األداء البشري في املوسيقى».
وق ــدم صــاحــب الـبـحــث رال ــف ع ـبــود (خ ــري ــج من
الـجــامـعــة وي ـتــابــع دراس ــات ــه الـعـلـيــا ف ــي جامعة
ً
اكـسـفــورد) عــرضــا مـفـ ّـصــا ملـســار تـطــور أبحاثه
ف ــي ال ــذك ــاء اإلص ـط ـن ــاع ــي وامل ــوس ـي ـق ــى وكـيـفـيــة
تطوير هذه اإلكتشافات بما يتناسب مع الجهد
واألبحاث املتواصلة التي يقوم بها وخصوصًا
لـجـهــة تـفــاعــل آل ــة الـكــومـبـيــوتــر مــع األحــاسـيــس
االنسانية .كما أشــار إلــى أن «البحث يصب في
مسار تحويل الكومبيوتر من نظام تعليم إلى
ن ـظــام تـ ّـعـلــم بــال ـخ ـبــرة واملـ ـم ــارس ــة» .م ــن جـهـتــه،
أوض ـ ــح املـ ـش ــرف ع ـل ــى ع ـم ــل الـ ـط ــال ــب ،ال ــدك ـت ــور
جــو تكلي ،أن «الـبـحــث يتمحور حــول اكتشاف
ماهية املوسيقى ،وإمكان أن يفهم الكومبيوتر
املوسيقى واألحاسيس اإلنسانية املتصلة بها،
مثل الحزن والفرح والغضب» .واعتبر أن «هذا

بدعوة من مركز الحضارة لتنمية الفكر
االسالمي ومنتدى الحوار الثقافي،
ُيعقد لقاء حواري مع الباحث الدكتور
عبد الحسني كامل مروة حول «الثورة
الصناعية الرابعة ـ ـ الثورة التكنولوجية،
بني الفرص والتحديات واالنعكاسات
املستقبلية» ،السادسة مساء اليوم في
قاعة محاضرات مركز الحضارة ـ ـ بناية
ماميا ـ ـ طريق املطار الجديد ،خلف فانتزي
وورلد.
¶¶¶

البحث إنجاز علمي غير مسبوق ،ويسلط هذا
النوع من األبحاث الضوء على كيفية عمل العقل
اإلنساني وتفاعله مع محيطه وابتكار األفكار».
ُيذكر أن اإلعالن عن هذا البحث جاء خالل الندوة

ع ـق ــدت أم ــس ف ــي ق ــاع ــة جـيـلـبـيــرت وروز م ــاري
شاغوري للطب في الجامعة ،حرم جبيل ،برعاية
كلية الهندسة ونــادي «الذكاء االصطناعي» في
الجامعة.

هل تتجاوب المدارس؟
نشاطات تربوية وتثقيفية بديلة
ل ـل ـف ــروض امل ـنــزل ـيــة ون ـش ــره ــا عـبــر
«الهاشتاغ».
خ ـ ـ ــوف األه ـ ـ ـ ــل وطـ ـلـ ـبـ ـه ــم املـ ـت ــزاي ــد
عـلــى املــراج ـعــة امل ـت ـكــررة ل ـل ــدروس،
ي ـخ ـت ـل ــس ،ب ـح ـس ــب مـ ــديـ ــرة امل ــرك ــز
كـ ـ ــارول ل ـط ـيــف ،م ــن وقـ ــت يـفـتــرض
أن يـمـضــوه فــي الـلـعــب وال ـتــواصــل
األس ـ ــري ون ـش ــاط ــات أخ ـ ــرى مـهـمــة
لنموهم املعرفي والنفسي.
األم ـ ـ ـس ـ ـ ـيـ ـ ــات ال ـ ـعـ ــائ ـ ـل ـ ـيـ ــة مـ ـفـ ـق ــودة
تـ ـ ـم ـ ــام ـ ــا ب ـ ـس ـ ـبـ ــب ه ـ ـ ـ ــذه ال ـ ـ ـفـ ـ ــروض
«املتروسة»على األجندة املدرسية،
تـ ـق ــول ل ـط ـي ــف ،ف ـي ـم ــا الـ ــوقـ ــت يـمــر
وال يـبـقــى لـلـتــامــذة لـيـتــذكــروه من
طفولتهم سوى هذا العبء اليومي.
ت ـس ـت ــدرك أن األم ـس ـي ــة ال تنتفض
ع ـل ــى ال ـ ـ ـ ـ ــدروس ،بـ ــل هـ ــي م ـح ــاول ــة

جدية للمصالحة بني أفراد االسرة
الواحدة والبحث عن نشاطات بديلة
ع ـبــر تــوج ـيــه ال ـتــرب ـيــة االف ـتــراض ـيــة
التي تسلب األوالد نتيجة ادمانهم
على االنترنت والجهل في اكتساب
معلوماتهم.
أل ـ ـ ـعـ ـ ــاب ك ـ ـث ـ ـيـ ــرة يـ ــوفـ ــرهـ ــا املـ ــوقـ ــع
االلكتروني للمشروع laylelalayle.
 comمنها ألعاب قديمة والكترونية
وبنائية ونشاطات رياضية وفنية
ّ
وعـلـمـيــة .ل ـكــن املــوقــع مـتــوافــر فقط
بــالـلـغـتــن الـفــرنـسـيــة واإلنـكـلـيــزيــة،
وال ـ ـن ـ ـش ـ ــاط م ـ ـح ـ ـصـ ــور فـ ـ ــي ح ـل ـقــة
م ـحــدودة مــن امل ــدارس وال يـبــدو أن
جــزءًا كبيرًا من املعلمني والتالمذة
فــي ج ــوه؟ تـجـيــب« :ه ــذا الـعـمــل هو
مـ ـس ــار وال زلـ ـن ــا ف ــي م ــرح ـل ــة نـشــر
الوعي والتأثير واإلقناع».

م ــع ت ـع ـم ـيــم امل ــدي ــر ال ـ ـعـ ــام ،ي ـتــوقــع
امل ـ ــرك ـ ــز أن ي ـ ـكـ ــون حـ ـج ــم االلـ ـ ـت ـ ــزام
ك ـب ـي ـرًا وم ـق ـيــاســه مل ـعــرفــة الـتـفــاعــل
هو تحليل الهاشتاغ بعد انقضاء
ال ـل ـي ـلــة .ل ـكــن م ـ ــدارس ك ـث ـيــرة مــأت
صـفـحــة أج ـن ــدة األربـ ـع ــاء مـنــذ أي ــام
ول ــم ت ـل ـتــزم بــالـتـعـمـيــم .ف ـهــل جــرى
الـتــواصــل مــع األه ــل وإل ــى أي مــدى
ه ــم م ـس ـت ـعــدون ل ـخــوض م ـثــل هــذه
التجربة ومــا الـجــدوى مــن النشاط
إذا ل ـ ــم يـ ـتـ ـج ــاوب مـ ـع ــه الـ ـت ــام ــذة
وأه ــالـ ـيـ ـه ــم؟ وه ـ ــل ن ـظ ـمــت حـلـقــات
ح ـ ــواري ـ ــة ل ــأه ــل وامل ـع ـل ـم ــن ب ـهــذا
الـ ـخـ ـص ــوص؟ ت ــؤك ــد ل ـط ـيــف «أن ـن ــا
تواصلنا مع لجان األهل واملعلمني
في عدد من املدارس وملسنا تجاوبًا
مــن الـبـعــض وم ـقــاومــة مــن البعض
اآلخــر الــذي يتمسك بقوة بالدرس
ب ـع ــد ال ـظ ـه ــر ب ــاعـ ـتـ ـب ــاره الــوس ـي ـلــة
ّ
الــوحـيــدة والـفـضـلــى للتأكد مــن أن
األوالد يتعلمون في حني أننا نتوق
إلى أن نعيش املواد الدراسية ال أن
نذاكرها فحسب ،فال قيمة للقوانني
والقيم االجتماعية التي نتعلمها
فــي ك ـتــاب الـتــربـيــة إذا لــم نطبقها،
ً
وبــدال من أن نفرض على تالمذتنا
كـتــابــة ن ــص ان ـشــائــي ع ــن مــوضــوع
افتراضي نستطيع أن نطلب منهم
كتابة تعليقات عــن اح ــداث وصــور
واقعية تحصل معهم«.
فاتن...

يطلق وزير األشغال العامة والنقل يوسف
فنيانوس املخطط التوجيهي لتوسعة
مرفأ بيروت ،عند الحادية عشرة إال ربعًا
من قبل ظهر اليوم في مبنى إدارة املرفأ.
ويشارك في املؤتمر الصحافي الذي يعقد
لهذه الغاية دار الهندسة التي أعدت املخطط
التوجيهي.
¶¶¶

إللغاء رواتب النواب السابقين

#ليلة _للعيلة يشطب الفروض المنزلية:

اختتمت أمس فعاليات معرض الكتاب
الـ  44الذي نظمته الرابطة الثقافية في
معرض رشيد كرامي الدولي ،وأقيمت
إحتفاالت ،منها توزيع جوائز املطالعة
للثانويات وتوزيع جوائز للزوار في جناح
بلدية طرابلس ،واذاعة الفجر ،وجمعية
االتحاد االسالمي .وبلغ عدد زوار املعرض
في اليوم الثاني عشر واألخير .12732
¶¶¶

«المتقاعدون الديمقراطيون»

تعليم

غـدًا ،لن يتأبط التالمذة «األجندة»
إلن ـج ــاز فــروض ـهــم امل ـنــزل ـيــة .لليلة
واحدة فقط ،سيتحررون مما باتوا
ي ـش ـع ــرون أنـ ــه ع ـمــل إل ــزام ــي يـجــب
أن يـ ـع ــودوا ب ــه يــوم ـيــا إلـ ــى الـبـيــت
وال ي ـقــومــون ب ــه ب ــال ـض ــرورة بحب
وفــرح وقـنــاعــة .أو هــذا مــا يفترضه
م ــرك ــز «ك ــري ــوش ــان ــدو» الـتـعـلـيـمــي
ال ــذي ي ـضــرب مــوعــده الـسـنــوي مع
 #ل ـي ـلــة _ل ـل ـع ـي ـلــة أوlaylelalayle
 #لـ ـت ــذكـ ـي ــر ال ـ ـتـ ــامـ ــذة وأه ــالـ ـيـ ـه ــم
بضرورة تخصيص موقت لألسرة
والجلوس معًا ومساحة للتحاور
في موضوعات تعنيهم ،بعيدًا عن
َ
«ه ــم» ال ـف ــروض وال ـش ـعــور بالذنب
املتأتي مــن ض ــرورة حفظ الــدروس
وتسميعها.
للسنة الثانية ،سيتيح املركز هذه
الـفــرصــة بــدعــم مــن وزارة الـتــربـيــة،
إذ عمم املدير العام فادي يرق على
امل ــدارس الرسمية والخاصة اعفاء
الـتــامــذة مــن الــواج ـبــات املــدرسـيــة،
غ ـ ـدًا األربـ ـ ـع ـ ــاء ،واالس ـت ـع ــاض ــة عــن
ذلـ ــك بــأن ـش ـطــة م ـت ـع ــددة م ــع األه ــل
ف ــي امل ـن ــزل ب ـهــدف تــوط ـيــد الـعــاقــة
بينهم وتسليط الضوء على أهمية
قضاء ليلة مع العيلة .ومن األسباب
امل ــوجـ ـب ــة الـ ـت ــي ي ــذك ــره ــا الـتـعـمـيــم
تحفيز األساتذة على رفع مستوى
الــوعــي ل ــدى ال ـتــامــذة ح ــول كيفية
استخدام االنترنت بأمان ،واقتراح
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طـ ــالـ ــب «األس ـ ـ ــات ـ ـ ــذة امل ـس ـت ـق ـل ــون املـ ـتـ ـق ــاع ــدون
الديمقراطيون في الجامعة اللبنانية» بـ «إلغاء
رواتـ ـ ــب امل ـت ـقــاعــديــن م ــن الـ ـن ــواب وذري ــاتـ ـه ــم».
وتعليقًا على إعالن وزير االقتصاد رائد خوري
بأن البنك الدولي طلب إعــادة النظر في رواتب
املتقاعدين التي تشكل عبئًا على خزينة الدولة،
اعتبر األســاتــذة في بيان أمــس أن «املدخل لكل
اصالح هو الحد من الهدر والفساد ،وبخاصة
االحـجــام عن الهندسات املالية وآخــرهــا اعطي
لـبـنــك سـ ـي ــدروس» .ودعـ ــوا ال ــى «ت ــأم ــن جباية
علمية وواضحة للضرائب والرسوم الجمركية
الـتــي تـفــوق قيمة املـهــدور منها مليار ونصف
مـلـيــار دوالر ،وتـشــديــد الــرقــابــة عـلــى الـ ــواردات

الضريبية املستحقة على املؤسسات واالفــراد
والتي تفوق قيمتها ملياري دوالر ،ووقف الهدر
امل ـت ـم ــادي وال ـن ــات ــج ع ــن دع ــم مــؤس ـســة كـهــربــاء
لبنان والــذي تسبب بإهدار ما يقارب  %50من
الدين العام اإلجمالي» .كما حضوا على «فرض
غرامات على شاغلي األمالك البحرية والنهرية
بما يؤمن للخزينة عشرات مليارات الدوالرات».
وبالنسبة للرواتب التقاعدية ،أشار البيان إلى
«حقائق عــدة» من بينها «ان الراتب التقاعدي
ألساتذة الجامعة هو جزء من التوقيفات التي
اقتطعت مــن رواتـبـهــم خــال خدمتهم ،ومعدل
التوقيفات التي يدفعها كل أستاذ خدم  40سنة
ال يقل عــن مليار و 200مليون لـيــرة لبنانية».

ول ـفــت ال ــى أن األس ـت ــاذ الـجــامـعــي «ال ي ـنــال من
قجة التقاعد الخاصة به ،اذا بلغ التسعني من
عـمــره ،اكـثــر مــن  %50مما دفــع خــال خدمته».
واشار الى أن «فائدة األموال املتراكمة من قجة
التقاعد ،التي تسرقها الخزينة ،يمكن ان تمول
تـصـحـيــح سـلـسـلــة ال ــرت ــب وال ــروات ــب الـسـنــويــة
لــأســاتــذة ،وتـمــويــل ص ـنــدوق الـتـعــاضــد الــذي
ت ـجــري مـحــاولــة لـخـفــض خــدمــاتــه وص ــوال الــى
إلغائه» .ودعا «األساتذة املستقلون املتقاعدون
ال ــدي ـم ـق ــراط ـي ــون» ك ــل رواب ـ ــط امل ـت ـقــاع ــديــن فــي
القطاع الـعــام لالجتماع والتنسيق «فــي خطة
م ــوح ــدة مل ــواج ـه ــة م ــا ي ــدب ــر ل ـه ــم ت ـح ــت س ـتــار
اإلصالح املزعوم».

جولة طالبية في محمية إهدن

سمبوزيوم «ربيع مرجعيون»

يوم األسير الفلسطيني

نظم طالب ماجستير اإلستراتيجيات االقتصادية
والسياحية والرياضية في الجامعة اللبنانية ،أمس،
بالتعاون مع جامعة Grenobles Aplesرحلة إلى
كشاهد على
محمية حرج إهدن ،للتعرف عليها
ٍ
السياحة البيئية .وحضر وفد من الجامعة ،لبنانيني
وأجانب ،عرضًا بالشرائح الضوئية عن غنى املحمية
وتنوعها البيولوجي ومناظرها الطبيعية ،قبل أن
يمشوا في غاباتها .وبعد انتهاء الجولة ،عرض نائب
رئيس بلدية زغرتا ـ ـ إهدن غسان طيون مجموعة
ُ
من املشاريع السياحية واإلنمائية في اهدن تنفذ أو
في طور التنفيذ.

افتتح نادي الخيام الثقافي االجتماعي ومنتدى
الفنان الجنوبي ،أمس ،سمبوزيوم «ربيع مرجعيون»،
الذي يشارك فيه  50فنانًا من مختلف املناطق.
وتمحورت رسومات الفنانني حول املراكز التراثية
واألثرية في منطقة الخيام .وكان للدردارة واملطحنة
القديمة واملتحف الحربي وملنازل القرميد في بلدة
جديدة مرجعيون الحصة األكبر من الرسومات.
وبعد اإلنتهاء من الرسومات ،انتقل الرسامون إلى
«معتقل الخيام» ومنه الى نادي الخيام الثقافي في
البلدة حيث عرضوا لوحاتهم ورسوماتهم ،ثم اقيم
احتفال في املناسبة.

ملناسبة يوم األسير الفلسطيني ،نظمت لجنة
أصدقاء عميد األسرى في السجون اإلسرائيلية
يحيى سكاف والحملة الدولية للتضامن مع األسرى،
أمس ،وقفة تضامنية مع األسرى في سجون العدو،
داخل جناح األسير سكاف في معرض رشيد
كرامي في طرابلس .وألقى جمال سكاف ،شقيق
األسير ،كلمة دعا فيها الى «إحياء ذكرى يوم األسير
للتذكير بقضية آالف األسرى الفلسطينيني والعرب
املنسيني في سجون العدو» ،وأكد «التمسك بخيار
املقاومة والكفاح املسلح حتى تحرير كل األسرى
واألرض من رجس االحتالل».

ملناسبة مرور  25عامًا على تأسيس
الجمعية اللبنانية للهيموفيليا ،تنطلق
مسيرة دعم ،عند السابعة من مساء اليوم،
من بلدية بيروت باتجاه الساعة في ساحة
النجمة في وسط بيروت .وتتخلل النشاط
إضاءة شموع.
¶¶¶
افتتحت بلدية مزبود (اقليم الخروب)،
في ساحة البلدة أمس« ،معرض الزهور
 »2018بمشاركة عدد من املشاتل في
اقليم الخروب والشوف .رئيس البلدية
مزبود فادي شحادة لفت الى أن املهرجان

«اصبح مناسبة سنوية ويشكل فرصة
للتآخي والتالقي بني ابناء البلدة والبلدات
املجاورة» ،وهو «رسالة سالم النه يتزامن
مع ذكرى الشرارة االولى للحرب اللبنانية».
¶¶¶
اختتمت أمس في املدرسة الفنية لشهداء
الخيام دورة طبخ لبنانية ـ ـ اسبانية
بدأت في  24كانون الثاني املاضي ،وقام
خاللها  21طالبا من املدارس واملشاركني
اإلسبان بتعلم طهي بعض املأكوالت
الشهيرة اللبنانية واإلسبانية .وأقيم
للمناسبة احتفال تبرعت خالله الكتيبة
اإلسبانية في «اليونيفيل» بتجهيزات
ملطبخ املدرسة.

