
انهيار ترابي على طريق مزرعة الشوف 

أدى انهيار ترابي وصخري على طريق مزرعة الشوف - الكحلونية 
الى تشققات كبيرة في الطريق الرئيسي، بسبب األمطار والسيول، 
فبات عبوره صعبا، وال سيما وان الطريق تجرى عليه اصالحات 
وبناء حائط دعم، ما دفع باملواطنني إلى تحويل خط سيرهم عبر 

طريق فرعي عليه بعض التشققات ايضا. 
وطالبت بلديتا الكحلونية واملزرعة الجهات املعنية، ال سيما وزارة 

االشغال العامة بانجاز األعمال وتأمني السير.

تفاهم جندري بني »اليونسكو« واملركز التربوي 

يوقع مدير مكتب اليونسكو االقليمي الدكتور عبد املنعم عثمان 
ورئيسة املركز التربوي للبحوث واالنماء الدكتورة ليلى فياض على 
مذكرة تفاهم لتنفيذ مشروع مشترك اللغاء الوصمة والتمييز ضد 
الفتيات والنساء من الكتب املدرسية الوطنية، في اطار مشروع دعم 

املساواة بني الجنسني في التربية الذي تنفذه منظمة اليونسكو وتموله 
الحكومة االيطالية من خالل مكتب التعاون االيطالي بقيمة 480 

الف يورو، عند العاشرة من قبل ظهر غد الجمعة، في مقر مكتب 
اليونسكو - بئر حسن - مقابل املدينة الرياضية. تهدف املذكرة 

الى املساهمة في تحقيق هدف املساواة بني الجنسني في الجهورية 
اللبنانية من بني االهداف االنمائية لاللفية واهداف التعليم للجميع. 

ضرب ناظر في املعهد القرطباوي

ليست املرة األولى التي يتعّرض فيها 
مدّرس للضرب على يد أولياء الطالب في 
املعهد القرطباوي الرسمي. فبعد حادثة 

ضرب أحد األساتذة في املعهد قبل ثالث 
سنوات، تعّرض أول من أمس أحد ناظري 

املعهد نفسه للضرب على أيدي أحد 
أولياء الطالب في غرفة النظارة. وفي هذا 
اإلطار، استنكر نقيب املعلمني في لبنان 

نعمه محفوض )الصورة(، في بيان 
أصدره أمس الحادث، مطالبًا القوى األمنية »بأداء دورها في الحفاظ 
على األمن وعدم التدخل والضغط على املعتدى عليه لسحب الدعوى 

املقدمة على املعتدي العتبارات سياسية، وإال فسيعقد النقيب مؤتمرًا 
صحافًي ويسّمي األشياء بأسمائها«. كما استغرب »عدم إعطاء 

وزارة املال موعدًا ملجلس النقابة منذ أكثر من شهرين مع تقديرنا 
لكل الجهود التي تبذلها وزيرة املال ريا الحسن وتفهمنا النهماكها 

بإعداد املوازنات القديمة والحالية، لكن هذا ال يبرر عدم االهتمام 
بمطالب شريحة تضم نحو 60 ألف معلم لم يعطوا موعدًا منذ أكثر 

من شهرين«. 

معّلمو الجنوب يرفضون قرار إقفال املدارس الرسمّية

أعلنت رابطة املعلمني الرسميني في الجنوب، في بيان أصدرته أمس، 
رفضها »السياسة التربوية الهادفة إلى إقفال املدرسة الرسمية والتي 

بدأت طالئعها بإقفال بعض املدارس بحجة غياب العدد الكافي من 
التالميذ«. وطالبت الرابطة وزارة التربية والتعليم العالي »بمعالجة الخلل 

الحاصل في انطالق العام الدراسي لجهة إلحاق معلمني في بعض 
االختصاصات النوعية وفي املواد اإلجرائية«، داعية، من جهة أخرى، 

»تعاونية موظفي الدولة إلى اتخاذ القرار املناسب لجهة اإلفادة من 
مساواة راتبه في التعليم األساسي براتب زميله في التعليم الثانوي 

»اتخاذ القرار  في ما يخص االستشفاء«. كما أشارت إلى أنها أوصت بـ
باإلضراب التحذيري ما لم تلق تجاوبًا من وزير التربية«.

»التحالف اللبناني نحو صفر نفايات« 
عند رئيس الجمهورية

زار وفد من »التحالف اللبناني نحو صفر نفايات«، الذي يضّم أكثر 
من 90 جمعية بيئية وهيئة مجتمع مدني ومبادرات فردية في لبنان، 

رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال سليمان للتعبير عن رفضهم 
القاطع واملطلق لقرار الحكومة القاضي باعتماد الحرق للتخلص من 

النفايات الصلبة، الذي اعتمده مجلس الوزراء في شهر آب املاضي 
تحت ُمسّمى »التفكيك الحراري« والذي يحمل في طياته مشاكل بيئية 

توازي مشكلة النفايات. وقد تقدم الوفد من الرئيس بورقة علمية 
تقنية تدحض ما يجري تسويقه عن محاسن الحرق أو التفكيك 

الحراري وتشرح أسباب معارضتهم. كذلك طالب الوفد بأن تعتمد 
الدولة خطة وطنية شاملة لحل مشكلة النفايات تعتمد على نظام 

»اإلدارة املتكاملة للنفايات الصلبة«.

 املباراة 
ّ

املعهد العالي للدكتوراه، فرأى أن
»محاولة الستكشاف البنية املعرفية في 
ق��درة الطالب على  االختصاص لتحديد 
ال��ق��ي��ام ب��ب��ح��ث م��ع��م��ق«، ن��اف��ي��ًا أن ت��ك��ون 
 املادة الخامسة 

ّ
إجراًء مخالفًا للقانون؛ ألن

املعاهد  الخاص بإنشاء  املرسوم 74  من 
ال���ث���اث���ة ل���ل���دك���ت���وراه ت��ن��ص ع��ل��ى اآلت����ي: 
»ت��وض��ع أن��ظ��م��ة امل��ع��اه��د ال��ع��ل��ي��ا الثاثة 
وال��ش��ه��ادات ال��ت��ي تمنحها ب��ق��رار ص��ادر 
ب��ن��اًء على توصية  الجامعة  ع��ن مجلس 
ك���ل م��ع��ه��د«. وم���ا ح��ص��ل، ب��ح��س��ب رم���ال، 
التنظيمية  ال��ه��ي��ئ��ة  ع��ن  ال���ق���رار ص���در   

ّ
أن

في املعهد وواف��ق عليه مجلس الجامعة 
ووزي��ر  الجامعة  برئيس  حاليًا  املتمثل 
التربية. أما الهدف، برأيه، فهو أن ال يكون 
أوتوماتيكيًا،  ال��دك��ت��وراه  ف��ي  التسجيل 
ب��ل وف��ق معايير علنية وش��ف��اف��ة تسمح 
ل��ل��ك��ف��وء ب���أخ���ذ ف��رص��ت��ه، ل��ك��ي ال يضطر 
لتسجيل  األس���ات���ذة  وراء  ي��ل��ه��ث  أن  إل���ى 

أط��روح��ت��ه، ف��م��ج��رد ن��ج��اح��ه ف��ي امل��ب��اراة 
يجبر الجامعة على توفير أستاذ مشرف 
االختيار   

ّ
أن ذل��ك  يعني  ه��ل  بحثه.  على 

سيكون وفق معايير أكاديمية، أم طائفية 
ال��ط��اب؟ يجيب:  وسياسية كما يخشى 
»القياس علمي بحت، ودعونا ال نغتال 

التجربة قبل أن تبدأ«. 
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متفرقات

 ال��ل��غ��ة األج��ن��ب��ي��ة ليست 
ّ

االم��ت��ح��ان، ب����أن
ال��دك��ت��وراه، بعدما  ف��ي  شرطًا للتسجيل 
امل��ب��اراة  أنفسهم ملقاطعة  ُي��ع��دون  ك��ان��وا 
إذا كانت كذلك، بينما يؤكد عميد املعهد 
العالي للدكتوراه في العلوم االجتماعية 
واإلن��س��ان��ي��ة د. إب���راه���ي���م م��ح��س��ن »أن��ن��ا 
أبلغناهم باألمر منذ اليوم األول لصدور 
قرار املباراة، بس هني ما بدن يسمعوا، 
 

ّ
ب��أن علمًا  يتابعوا قضاياهم،  ب��دن  وم��ا 

أبوابنا مشّرعة لكل املراجعات«. 
ال��ط��اب  ليبلغ  م��ن مكتبه  ال��ع��م��ي��د خ���رج 
ث��م دخل  ب��ال��ق��رار،  امللعب  ف��ي  املعترضني 
العامة   

ّ
أن ليشرح  االمتحان  قاعات  إل��ى 

عت بني مسابقة االختصاص )100/80( 
ِّ
ُوز

اإلنكليزية  أو  الفرنسية  اللغة  ومسابقة 
عامة  أن  للمتبارين  م��ؤك��دًا   ،)100/20(
اللغة لن تكون ُملغية، ولو تقدم الطالب 
ب��ورق��ة ب��ي��ض��اء، ش��رط أن يتابع ال��ذي��ن ال 
ي��ح��ال��ف��ه��م ال���ح���ظ، ب��ع��د ت��س��ج��ي��ل��ه��م وف��ي 
التحضيرية،  السنة  إلى  أثناء متابعتهم 
دورة مكثفة لسنة واحدة في أحد معاهد 
»األخبار«  اللغات. العميد جدد التأكيد ل�
أننا »حرصاء على طابنا، ولن ُنصّفيهم 
نخبويًا كما يعتقدون، فكل ما نطلبه منهم 
أن يتوافر فيهم الحد األدنى من الشروط 
 الطاب أنفسهم 

ّ
األكاديمية. فا أعتقد أن

ي��ق��ب��ل��ون أن ي��ح��م��ل��وا ش���ه���ادة ال��دك��ت��وراه 
وهم ال يعرفون لغة أجنبية، ثم عليهم أن 
ن��وّف��ر لهم أفضل  ن��ح��اول أن  يعلموا أننا 
مستوى تعليم عاٍل في ظل ظروف إدارية 
الجامعة«.  صعبة تتمثل بغياب مجلس 
وق����د ل��ح��ظ ب��رن��ام��ج ال���دك���ت���وراه خ��ض��وع 
كل  ل���10 محاضرات مشتركة في  الطاب 
االختصاصات تستقدم خالها الجامعة 
اختصاصيني من ال��خ��ارج، إضافة إل��ى 5 

محاضرات في االختصاص. 
اتفاقيات  أننا »نبرم  إل��ى  وأش��ار محسن 
مع جامعات عربية مثل اليرموك ودمشق 
عدد  أكبر  واستيعاب  أس��ات��ذة  الستقدام 

ممكن من الطاب«. 
أما د. علي رمال، رئيس لجنة اإلعام في 

تختتم م��دي��ن��ة ال��ن��ب��ط��ّي��ة )ك��ام��ل ج��اب��ر(، 
العاشر من محرم،  اليوم  ال��ي��وم، مراسم 
عاشوراء، على إيقاع يتكّرر في كل عام، 
ال��رؤوس   

ّ
يبدأ منذ الصباح الباكر بحز

ب����امل����وس����ى )األم���������������واس( و»ال�����ق�����ام�����ات« 
)السيوف( لفرق: »الضّريبة« من األطفال، 
»ضرب  ب� املدينة  في  يعرف  تقليد  وه��و 
الحيدر«، تيّمنًا بلقب اإلمام علي بن أبي 

طالب »حيدر«.
وف������ي ال����وق����ت ال�������ذي ت����ب����دأ ف���ي���ه ح��ش��ود 
املواطنني املتقاطرة من مختلف املناطق 
إلى  بالتوافد  الجوار،  اللبنانية وبلدات 
ال���س���اح���ة ال���ع���ام���ة ف���ي امل���دي���ن���ة، وم��ح��ي��ط 
إمام  يبدأ  الحسيني،  والنادي  »البيدر« 
امل���دي���ن���ة ال��ش��ي��خ ع��ب��د ال��ح��س��ني ص����ادق، 
د 

ّ
تمه ال��ت��ي  الحسينية،  السيرة  ب��ت��اوة 

ال��ذي سينّفذ هذا  إلقامة »التشخيص«، 
العام في ساحة البيدر، حيث تستخدم 
في معارك »املوقعة« األحصنة والجمال. 
موقعة  يشخص  ال��ذي  »الفني«  والعمل 
»ال�����ط�����ف« ف����ي ك����رب����اء )ال������ع������راق( ح��ي��ث 
استشهد اإلمام الحسني مع نحو سبعني 
من آل بيته وصحبه، يخرجه هذا العام 
اب������ن امل����دي����ن����ة امل����خ����رج وامل����م����ث����ل ح��س��ام 
الصّباح ويشارك فيه حشد من املمثلني، 
من سوريا ولبنان، إلى ممثلني محليني 
م��ن أب��ن��اء النبطية و»ل��ج��ن��ة ع��اش��وراء«، 
ي���ج���ّس���دون ب��ع��ض ال��ش��خ��ص��ي��ات وج��ن��د 

املعارك.
وت��ح��س��ب��ًا ل��إص��اب��ات وح�����االت اإلغ��م��اء 
ال����ت����ي ت����راف����ق ع��م��ل��ي��ة ش���ط���ب ال�������رؤوس 
وس���ي���ل ال����دم����اء، وزع�����ت ف����رق اإلس���ع���اف 
وي��ش��ارك  امل��ف��ارق.  عند  وخَيمًا  محطات 
امل��س��ع��ف��ون وامل���ت���ط���وع���ون ف���ي ع��م��ل��ي��ات 
اإلس����ع����اف األول����ي����ة وم���راف���ق���ة امل��س��ي��رات 
النادي  التي تنطلق من  خال جوالتها 
ال��ح��س��ي��ن��ي وت���ج���وب ال���ط���رق���ات ال��ع��ام��ة 
ان��ط��ل��ق��ت. وتحسبًا  إل���ى حيثما  وت��ع��ود 
ألي شغب أو عمل »إرهابي« في املدينة 
التي ستغص بآالف املواطنني، مثل كل 

عام، تتخذ قوى األمن الداخلي والجيش 
اللبناني إجراءات أمنية مشددة. 

وفي السياق ذاته، أصبحت بلدة مجدل 
سلم )دان���ي األم���ني( محّجة أه��ال��ي قرى 
بنت جبيل ومرجعيون. في اليوم العاشر 
من محّرم تفيض البلدة بالزوار، إذ بدأ 
شّبان هواة من البلدة، بتمثيل مسرحية 
واقعة عاشوراء منذ عام 1983. وفي هذا 
ال��ي��وم، ي��ت��ح��ّول أه��ال��ي ال��ب��ل��دة جميعهم 

الطعام  يقدم  فمنهم من  إلى متطوعني، 
وال س��ي��م��ا »ال���ه���ري���س���ة« و»ال��ب��س��ك��وي��ت 
وال���راح���ة«، إل��ى ض��ي��وف ال��ب��ل��دة. وتشير 
إي���م���ان م��ل��ح��م إل����ى أن »م��ع��ظ��م ع��ائ��ات 
م��ج��دل س��ل��م تستعّد م��ن��ذ امل��س��اء لطبخ 
ال��ه��ري��س��ة وت��وزي��ع��ه��ا ع��ن��د ال��ظ��ه��ر على 
الوافدين الى البلدة«. أما هذا العام، فقد 
زت األرض في أسفل وادي القيسية، 

ّ
ُجه

»واقعة  لتمثيل  يلزم  بما  البلدة،  خ��راج 
الطّف«، فشّيد املسرح، وتحولت الجبال 

املطّلة على املسرح إلى مدّرجات.
ويتذّكر ابن البلدة أبو مصطفى ياسني، 
ال���ذي ي��ش��ارك ف��ي ال��ع��رض امل��س��رح��ي، أن 
ال���ف���ك���رة ب������دأت ح����ني »ك������ان ال���ش���ي���خ ع��ب��د 
ال��ح��س��ني ي��اس��ني ي��ش��رف ع��ل��ى التمثيل 
ال������ذي ك�����ان ي�������ؤّدى ب���أب���س���ط اإلم���ك���ان���ات 
وب�����االع�����ت�����م�����اد ع����ل����ى ب����ع����ض األل����ب����س����ة 
وال�����دش�����ادي�����ش وم����س����ّج����ات ال����ص����وت«. 
ويذكر ياسني أن العمل القى استحسان 
األه���ال���ي، فتشجع امل��ت��ط��وع��ون وأك��م��ل��وا 
عملهم ه��ذا في كل ع��ام. وف��ي ع��ام 1987 
أخذ العمل التمثيلي لواقعة الطف يأخذ 
ب��ع��دًا آخ���ر، بعدما ب��اش��ر م��وس��ى ياسني 
أثناء  )استشهد  وه��ب  خضر  والشهيد 
م��ق��اوم��ت��ه ل���اح���ت���ال ف���ي ال���ع���ام 1993( 
العمل  وأخ���ذ  للتمثيل،  ال���ازم  ال��ت��دري��ب 
ي��ت��ط��ّور ح��ت��ى أص��ب��ح ال��ش��ب��اب املمثلون 
ُي��ط��ل��ب��ون ال���ى بعلبك وال��ب��ق��اع. وت��ش��رف 
املسرحي  العرض  ال��زه��راء على  جمعية 
تبرعات  على  معتمدة  وتنظمه،  ال��ي��وم، 
ومساعدات من »امليسورين واملغتربني، 
رغم أن أغلب أبناء مجدل سلم أصبحوا 

متطوعني ومتبرعني«.
أك���ث���ر م����ن 200 ش���خ���ص ي���ش���ارك���ون ف��ي 
تمثيل »واق��ع��ة ال��ط��ف«، أم��ا امل��ش��اه��دون 
يتقاطرون  اآلالف«،  بعشرات  »فيقّدرون 
م���ن ج��م��ي��ع امل��ن��اط��ق ال��ج��ن��وب��ي��ة. أخ��ي��رًا، 
صار بعض املشاهدين يحضرون معهم 
»ع���ّدت���ه���م ال���خ���اص���ة« ال���ت���ي ت��ت��ص��ّدره��ا 

»األركيلة«.

تجسيد عاشوراء في مجدل سلم والنبطيّة

الطالب انتظروا إشراكهم 
في قرار إجراء مباراة تقرر 

مصيرهم

معايير امل��ب��اراة ح��ض��رت ف��ي وش��وش��ات 
الطاب. بعض هؤالء لم يغفلوا الحديث 
ع����ن ف����وض����ى وان���ت���ق���ائ���ي���ة ف����ي ت��ب��ل��ي��غ��ه��م 
ك����ان����وا  آخ������ري������ن   

ّ
أن وب���������دا  ب����م����وع����ده����ا. 

ي���ن���ت���ظ���رون إش���راك���ه���م ف����ي ق������رار امل����ب����اراة 
ن��ف��س��ه��ا، ب���اع���ت���ب���اره���ا م��ح��ط��ة ان��ت��ق��ال��ي��ة 
ت��ق��رر م��ص��ي��ر خ��ي��ارات��ه��م امل��س��ت��ق��ب��ل��ي��ة، ال 
»ول��ي��د ساعته  تنظيمها  ق���رار  ي��ك��ون  أن 
وم��ف��اج��ئ��ًا وص���ادم���ًا وُي��س��َق��ط علينا من 
دون أي دراس��ة أو تحضير مسبق«، كما 
ت��ق��ول ع��ب��ادة ك��س��ر، ال��ط��ال��ب��ة ف��ي ال��ع��ل��وم 

االجتماعية. 
وم�����ع ذل������ك، ل����م ي���ك���ن ف����ي أوس��������اط ه����ؤالء 
رأي واح���د ب��ش��أن إج����راء امل���ب���اراة أو ع��دم 
إج���رائ���ه���ا. ف��ال��ب��ع��ض راح ي��ن��اق��ش م��دى 
ل��ل��دك��ت��وراه في  ج���دوى اختبار مرشحني 
م����ادة االخ��ت��ص��اص، ب��ع��دم��ا اج���ت���ازوا في 
ال��ج��ام��ع��ة ن��ف��س��ه��ا ت��ق��وي��م��ني ف���ي اإلج����ازة 
وامل��اج��س��ت��ي��ر. وه��ن��ا ت��س��أل إي���م���ان م��ك��ي: 
»أليس هناك ثقة بكفاءة أساتذة الجامعة 
ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة وص���دق���ي���ة ت��ق��وي��م��ه��م وك��ي��ف 
وصلنا إل���ى ه���ذه امل��رح��ل��ة إذا ل��م نكن قد 
وفيما  اختصاصنا؟«.  بتفاصيل  أحطنا 
ل��ف��ت��ت م��ك��ي إل���ى أّن��ه��ا ب��ذل��ت ج��ه��دًا ذات��ي��ًا 
إلت����ق����ان ل��غ��ت��ني أج��ن��ب��ي��ت��ني ت��س��ان��دان��ه��ا 
ف���ي أب��ح��اث��ه��ا، ب���دت م��ت��خ��وف��ة م���ن معيار 
التصفية، أي أن يتأهل أحد على حساب 

آخر ألسباب غير أكاديمية. 
»امل����ب����اراة   

ّ
أن ال��ب��ع��ض  رأى  امل���ق���اب���ل،  ف����ي 

خ��ط��وة ال ب���د م��ن��ه��ا مل��ع��رف��ة أه��ل��ي��ة ط��ال��ب 
ال���دك���ت���وراه وإم���ك���ان���ات���ه ال��ب��ح��ث��ي��ة«، على 
حد تعبير الطالب العراقي روبني هاشم 
ك��ان يتقدم الم��ت��ح��ان في  ال���ذي  شموئيل 

اللغة العربية وآدابها. 
على صعيد آخ��ر، لم يغب معدل النجاح 
عن أح��ادي��ث املتبارين، فقد أك��دوا أهمية 
لسنة  استثنائيًا   20/12 م��ع��دل  اع��ت��م��اد 
واحدة فقط بداًل من 20/14، وهم يتوقعون 
أن تجري مباراة ثانية لدخول الدكتوراه 
وفق هذا املعدل قبل 2011/11/30، وذلك 

لحفظ حق القدامى. 

ش����ه����دت م���دي���ن���ة ال���ن���ب���ط���ي���ة، ب���ع���د ظ��ه��ر 
أم������س، م���س���ي���رات ع����اش����ورائ����ي����ة، ت��ع��رف 
»ت����اس����وع����اء«، وت��م��ث��ل ان���ت���ق���ال اإلم����ام  ب�����
السعودية  في  املكرمة  مكة  من  الحسني 
إل�������ى ك�����رب�����اء ف�����ي ال�������ع�������راق. وان���ط���ل���ق���ت 
املسيرات من النادي الحسيني تتقدمها 
ال��ج��م��ال واألح���ص���ن���ة وال���س���ي���ارات ال��ت��ي 
اّتشحت بالسواد وحملت فوقها نماذج 
من تشخيص يعّبر عن أحزان عاشوراء، 
وات���ج���ه���ت ن���ح���و ال��ن��ب��ط��ي��ة ال����ف����وق����ا، ث��م 
النبطية  ت��راف��ق��ه��ا م��س��ي��رات م���ن  ع�����ادت 
ال����ف����وق����ا وك���ف���رت���ب���ن���ي���ت وق�������رى ال����ج����وار. 
وأخذت الحماسة ببعض الشبان خال 
وا رؤوس��ه��م وضربوها 

ّ
امل��س��ي��رات، ف��ح��ز

باألكّف، وعادوا باتجاه النبطية. وجرت 
هذه املراسم كذلك، وسط إجراءات أمنية 
م��ش��ددة وان��ت��ش��ار ال��ج��ي��ش وق���وى األم��ن 

الداخلي.

إحياء 
تاسوعاء
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