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 :6610كانون األول  11األحد  العاشر،في يومه  06اليلي نشاطات وفعاليات المعرض العربي والدولي للكتاب فيما 

 
 ceremonie de remise de prix du concours pique la plume de Raold dahlنشاط أطفال 

 
"اسرق قلم روْلد جوائز مسابقة نهائيات اركين في المشمع لقاء سمير دار  تنظمللمعرض،  العاشراليوم  نشاطاتفي اطار 

بالتعاون مع  الذي تنظمه الدارخالل النشاط الذين سيقّدمون نصوصهم  pique la plume de Raold dahl " !"دالْ 
أصدقاء المكتبات العاّمة ووزارة الّثقافة ومتحف ومركز قصص روْلد داْل  -المجلس الّثقافي البريطانّي باالشتراك مع الّسبيل 

 .المسرحية الموسيقية -ماتيلدا و 
 

، يحتفل العالم بالذكرى المئوية لمولد الكاتب االنكليزي رود دال، وبهذه المناسبة نظمت دار سمير للنشر 6610في العام 
مسابقة كتابة تتمحور حول كتبه الرئيسة الثالثة المترجمة الى اللغة العربية ضمن سلسلة "كتاب معاصرون" التي تهدف الى 

ال أعمال أهم الكتاب المعاصرين بشكل أسهل الى القراء الناشئة المتحدثين باللغة العربية. وقد منحت المسابقة لتالمذة ايص
سنة فرصة المشاركة والتعبير كتابة البراز قدراتهم  11الى  16صفوف الخامس والسادس والسابع الساسية من عمر 

 نا كان اسم المسابقة.االبداعية استنادا الى أعمال الكاتب دال، من ه
 

 ،ثانوّية حسام الّدين الحريريّ  -كريم البيضاوّي ر، سة الوطنّية األرثوذوكسّية، عّكاالمدر  -روزي طّنوس  هموالمشتركون 
إنترناشونال سكول، بترومين  -ليا قبرصّي ، ثانوّية الحريرّي الّثانية -لين جون ، ام الّدين الحريري ثانوّية حس -نانسي سليم 

 .مدرسة راهبات القلبين األقدسين، جّزين -مارّيا الحلو و  مدرسة مار روكز، القليعات -لين أبو غّنام ، ورةالك
 

 قدم المشتركون خالل النشاط نصوصهم 
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 محاضرة بعنوان: " اوالدنا واالنترنيت، المشاكل والحلول"

 
ألقاها الدكتور  الدنا واالنترنيت، المشاكل والحلول"محاضرة بعنوان: "او ت دار البنان نظملهذا العام،  اهنشاطاتوفي اطار 

 حضور حشد من المهتمين والمثقفين.في  سلطان ناصر الدين
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ويستحّقون األفضَل ألّنُهُم امتداُد  أبناؤنا يستحّقون األجمَل، ألنَّهم زينُة الحياة،وافتتحها قائال:  زاهي القادري قدم الندوة االستاذ 
أبناؤنا يستحّقون الحياة، ألّنُهُم البذاُر  ويستّحقون األطيَب ألّنُهُم الغرُس الثّـابُت في تراِب الّروح. يل،الّزمِن الجميِل الفض

لنا أمانَتهم. ورحلُة البذاِر تحتاُج إلى أن  الّطـّيب، يربو في األرِض الّطـّيبة ، والبيئِة الّطّيبة، لينبتوا نباًتا حسًنا وقد كفلناُهم وُحمِّ
يماٍن وحبٍّ وأمل، لنحفَظ هذا الكياَن الجميَل ونرتقَي به،ُنْحِسَن ح ألّن اإليماَن  مَل الّرسالِة بوعٍي وحكمٍة وعزيمة، بصبٍر وا 

 واألمَل يجعُل كلَّ شيٍء ناجًحا. والحبَّ يجعُل كلَّ شيٍء سهاًل، يجعُل كلَّ شيٍء ممكًنا،
 

تحّدياِتها، في ظلِّ الهجمِة القاسيِة ألدواِت العصِر الماّدّيِة ومنتجاتِها وها هي الحياُة تضُعنا اليوَم وجًها لوجٍه أماَم وأضاف: 
اِن الّتكنولوجّيِة، وقد صارت حاجًة وضرورًة لنا وألوالِدنا في إيقاٍع حياتيٍّ سريٍع يفرُض نفَسه في المياديِن كلِّها عاّمة، وفي  ميد

المعنى والخلق، ما يدفُعنا بقّوٍة إلى تسليِح أبناِئنا بما يقّوي أجهزَة مناعِتهم، الّتربيِة بخاّصة، مقابَل ضعٍف قويٍّ لحضارِة الّروِح و 
 ويحّصُنها؛ لتستقبَل غرابيُلُهُم الّنور، ومِن امتلَك قّوَة الّنوِر سما وارتقى، وامتلَك القدرَة على االختياِر الجميل.

كاُة ناٍر ونور. ناُرها تدفُئ القلوَب وتذيُب الجليَد، ألّنها برٌد وسالٌم تلك هي رسالُة داِر الَبناِن الّتربوّية، في زمِنها الجميل، مش
 لقلوٍب مَشْت في طريِق الهداية، ولعقوٍل نوُرها يهدي إلى سواِء الّسبيل.

 
 ناصر الدين

ة، في نحن في هذه األّيام، في خضّم ثورة من وسائط الّتواصل الّتكنولوجّية، أصبحت حقيق استهل ناصر الدين محاضرته 
بيوتنا ومدارسنا ومراكز أعمالنا، أصبحت جزًءا من حياتنا؛ هي تخيفنا، ولكن هل نتهّرب منها؟ هل نرفضها؟ هل نعيش بين 

يست اإلشكالّية، اآلن، إشكالّية ... لأربعة جدران، ُنصّم آذاننا وُنغمض عيوننا؟ هل نوقف الّزمن ونتوّهم أّنها غير موجودة؟
 .واصل االجتماعّي في مقابل رصد الّسلبّيات، ووضعهما في الميزانرصد إيجابّيات وسائط التّ 

 
إلنترنت هي شبكة اّتصاالت عالمّية تسمح بتبادل المعلومات والّرسائل بين شبكات أصغر تّتصل من خاللها واشار الى أن ا

هي نعمة بانية إذا استخدمها الحواسيب واألجهزة األخرى حول العالم تبًعا لوحدات مّتفق عليها.اإلنترنت وساطة تواصل. 
شكالت عديدة سوء استخدام اإلنترنت يوّلد م، واعتبر أن أساء استخدامهااإلنسان استخداًما صحيًحا، وهي نقمة مدّمرة إذا 

أصبحت حاجات يومّية و  في مجتمعاتناوهي ذات نتائج سلبية منها أنها كرست طغيان هذا النوع من  والسّيما مع أوالدنا
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مما يؤدي  دردشات ال فائدة منهالّنسبة العالية من أوالدنا يستخدمون وسائط الّتواصل لّلهو وتضييع الوقت: ا أن اكمعادّية، 
ت، هذا مشكلة اإلدمان على اإلنترنمن  مجتمعاتنا، اضافة الى معاناة اط العقلّي والّتحصيل األكاديميّ الّتراجع في الّنشالى 

 يقع تحت أعين أوالدنا مناظر عنيفة ومشاهد إباحّية.مما حرب مدّمرة،  منا يتعّرض إليه أوالدندون أن نغفل عما 
 

 
 

المبادرة إلى اعتماد الّتعّددّية في الهدايا؛ بلوحات فّنـّية، بالورد، وقدم ناصر الدين بمقترحات عملية لحل هذه المشاكل عبر 
بال انقطاع ، العمل والدنا تحت سلطة الهوى دون العقلأتلبية طلبات  عبر عدم الّتربية على الّتفكير... بالّشجر، بالكتب؟ 
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، الخطط، وضع لّتفكير والّتفّكر: الّتحليل، الّتفكير الّناقد، إبداء الّرأيا لتدريب أوالدنا وتعويدهم من خالل تدريبهم الّدائم على
لّتقنين وتنظيم الوقت في عبر ا عادةتنشيط هرمونات السّ اضافة الى  ...لخدمة االجتماعّية والعمل الّتطّوعيّ ، اتنظيم الوقت

القراءة اليومّية والسّيما في الكتب ، الّدعاء والّصالة ومناجاة الخالق، واصل، وتحويل ذلك إلى عادة حسنةاستخدام وسائط التّ 
تدريب أوالدنا على ر عب مكافحة المواّد الّساّمة.. و مشي على الّتراب، وممارسة هواية.إجراء تمارين رياضّية يومّية، وال، الورقّية

ر ، تنمية القيم العمل بكّل جهد على صعيد البيوت والمدارس على حجب كّل ما هو فاسد ومفسد عن أوالدنا؛ وهو ُمَيسَّ
 . للمشاركة في هذادعوة الّدولة و  تكنولوجيًّا

 
نا، ويسير بنا نحو الّشّر، فيكون اإلنترت مخترع إنسانّي؛ بالهوى دون العقل يملكنا، ويسيطر علينا، ويتحّكم بوختم بالقول: 

نقمة تحرقنا، وتحرق أوالدنا؛ وبالعقل نملكه، ونسيطر عليه، ونتحّكم به، ونسير به نحو الخير، فيكون نعمة، تحيينا، وتحيي 
 أوالدنا ربيع الّزمن وآذار الحياة والّطموح اآلتي.
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 Lebanon Penلثقافية قراءات / مسرحية بعنوان: تيكي تاكي بالتعاون مع جمعية القلم ا
 

قراءات / مسرحية بعنوان: تيكي تاكي بالتعاون مع جمعية القلم نظم النادي الثقافي العربي ، نشاطاتها لهذا العامفي اطار 
 في حضور حشد من المهتمين والمثقفين. ساري مصطفىوأخرجها  فرقة تكتيكقدمتها  Lebanon Penالثقافية 
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هذا العام نحن على أبواب التجربة ومما قالته: الجمعية التي تترأسها الشاعرة ايمان حميدان  تحدثت ماري طوق، عضوبداية، 
. وحده الخيالليس هذا األمل من  .فيها خطوات واسعة في التجربة خطوننأمل أننا س. الثالثة للقراءات المؤداة مسرحياً 

 شبان.  هي مع كتاب عرب ولبنانيينشجعنا على افتراضه التجربة هذا العام تالنصوص التي بين أيدينا 
 

، هذه المرة يخرج المخرج أو المخرجة المسرح من داخل بناء النص، شابة أعدت من االساس للمسرحواضافت: انها تجارب 
لعبة لوتشكل في ما بينها ا وستتعاقب المشاهد هكذا من نص الى نص، ستنفذ مامه ظاهرًا حاضرًا للتجربة واألداءسنراه أ
وهي أسلوب في لعبة كرة القدم قائم على التمريرات السريعة وألن "تيكي تيكا"  يجعلنا نطلق عليها بدون حرجما . منفسها

 .ون نصوصهمضهي في غ ندلعة في كل مكان اآلنهم سنجد أن الحرب الماء لحظتالكتاب أبن
 

نصوص مسرحية في األصل، تعيش  بعدها قدم الممثلون رانيا مروة، ابراهيم ماضي، عمر جباعي وفرح حوارنة مشاهد من
حبك نار، منى مرعي،  –في لحظتها وتستوحي منها كأداءات مسرحية لمسرح حقيقي من نصوص للكتاب معتز الحجي 

بيان عائلي، هاشم عدنان  –قبل العشاء، أيهم أبو شقرا  –الوسادة، ياسر أبو شقرة  –بهيدي اللحظة بالذات، ساري مصطفى 
 دفن ضفدع –
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 الليطاني ندوة عن

 
" للصحافية سعدى عن الليطانيحول كتاب "اغتيال النهر وناسه: ندوة جريدة السفير ، نظمت فعاليات اليوم العاشرفي اطار 

، الناشر كمال سليمالدكتور إسماعيل سكرية، الدكتور النائب جمال الجراح، علي فياض، الدكتور النائب شارك فيها علوه 
 . المهتمين والمثقفينفي حضور حشد من طالل سلمان 
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 علوه
ال ابالغ إذا قلت أن ملف الليطاني علمني الكثير وكرس خطوطًا أساسية في مهنيتي في زمن تتغير به الصحافة قالت علوه: 

وتبتعد يوما بعد يوم عن الناس لتغرق في قشور السياسة التي أضحت تافهة في لبنان. سياسة متلهية بما يقوله المسؤولون 
هناك على ضفاف الليطاني تنفست مع الناس، أهلي، الهواء الملوث الذي  ء من قلب غربتهم عن هموم المواطنين.والزعما

يدخل رئاتهم يوميًا، وتعلمت معنى أن تشم الروائح التي سكنت دورهم وصدورهم، أن تشرب من مياههم الملوثة التي تتسبب 
قتات من دمائهم، وأن تصاب بالتسمم من الخضار المروية من مياه بأمراضهم، وان تلسعك الحشرات المتكاثرة باضطراد وت

النهر الملوثة، واألهم أن تشيع معهم يوما بعد يوم المقتولين بالسرطان بعدما صارت نسب اإلصابة به من بينهم خمسة 
زراء وقوى سياسية أضعاف المعدل العام في البالد. هناك أيضًا ستشهد على جريمة من يسمون أنفسهم زعماء ومسؤولين وو 

 بحق مواطنيهم والذين يمنحونهم ثقتهم وينتخبونهم ويتسلمون بفضلهم السلطة.
 

اليوم وبعد ملفها عن الليطاني، كان ل"السفير" شرف المساهمة في فرض الليطاني على جدول أعمال أخر جلسة وأضافت: 
ص نحو الف ومئة مليار ليرة لبنانية لمعالجة ( ليقر مجلس النواب ثالثة قوانين تخص6610تشرين األول  62تشريعية )

مع إحساسنا أننا قمنا بواجبنا تجاه الليطاني وناسه، ومع إصرارنا على القول ان الليطاني ليس مجرد مجرى  تلوث النهر.
نما هو حياة مليون ونصف المليون إنسان، لم يرضنا التشريع الناقص الذي لم يلحظ ضرورة استحداث هيئة وطن ية مائي وا 

تمام المعالجة  دارة الحوض ووضع أسس مراقبة فعالة لكيفية صرف هذه األموال وا  مستقلة تمسك بكل صالحيات التنسيق وا 
الصحيحة. تكمن أهمية هذه الخطوة كون جزء كبير من الكارثة التي وصل إليها النهر يكمن في عدم التنسيق بين الوزارات 

 واإلدارات المعنية وتضارب الصالحيات. 
 

 لماذا سكت نواب منطقة البقاع عن هذه الجريمة التي ترتكب بحق الليطاني وسكان حوضه، األسئلةوطرحت علوه العديد من 
النائب جمال الجراح قصة اقتراح قانون الليطاني الذي قدمه نواب زحلة وهو واحد .. والى بالدرجة األولى ومعهم كل لبنان.

عن دور نواب الجنوب في السهر على مصالح منطقتهم ولبنان من  فياضى النائب والمنهم منذ ثالث سنوات وثالثة أشهر؟ 
... والدكتور خالل دورهم الرقابي والتشريعي ومسؤوليتهم عن الحال التي وصل إليها الليطاني على مدار كل هذه السنوات؟ 



 
 6112، األول كانون  11، األحد

  
Page 10 

 
  

 

واقع النهر وبحيرة عن  دكتور كمال سليمال... و سكرية عن الدراسات وكل معلوماته عن تلوث الليطاني وأزمة الناس اسماعيل 
 ...عالجةالقرعون، وسبل الم

 
 سلمان

نهرًا يمتد مصدرًا  وعينا الحياة في البقاع، شمااًل ووسطًا وغربًا، على الليطانيبدوره تحدث ناشر السفير طالل سلمان، وقال: 
أمامه حتى حدود الجنوب وينعطف معها  للخير والخصب، قمحُا وفاكهة وثمارًا شهية، ويشق طريقه في السهل المنبسط

 كليومتر. 111عديدة في مسيرته الطويلة التي تبلغ نحو واق ليصب في البحر عند القاسمية، بعد أن تنضم اليه ينابيع وس
سبح الفتية في مياه النهر، غير بعيد عن منابعه، وسقى منه األهالي بساتينهم الصغيرة، وشربوا منها... وكان مصيفهم 

ن أخافهم عند تعاظم تياره شتاء ال سيما مع ذوبان جبال الثلج.ومسب  حهم ومصدر الخير، وا 
 

ومع الحروب على أنواعها جاءت الفوضى العارمة،  ثم.... بدأ تفجر الحروب على شاطئ النهر الذي غدا يتيمًا..وأضاف: 
بل وتسد مجراه بعد أن أخذ يجف في منبعه فإمتدت األيدي تعبث بمجرى النهر، تبنى في حرمه، وتحفر اآلبار على ضفتيه، 

 وصارتدريجيًا، أخذت روافد النهر تجف لكثرة اآلبار التي حفرت على الضفتين  الذي سد بالباطون المسلح.في العليق 
وني دالمجرى مكبا للنفايات.... وهكذا تحول الى مجرى لمياه قذرة، حتى اذا بلغ خراج زحلة اضاف اليه ما ان يسمى البر 

 .اض على انواعهامصدر االمر ميكروبات ع الجراثيم والوا يجري مياه سوداء والدة على انيات مصدره من زحلة، فصار نفا
 

غدا مصدر خوف ال مصدر خير اذا بلغ بحيرة  ر الخير في البقاع االوسط بعد انساة اغتيال نهأوتتواصل مواستطرد قائال: 
حياة الرواء وتروي العطاش ةتسقي مياهها البساتين، وتبدل شر طاقة وان تنن تكون مصدر توليد الالقرعون التي ان يفترض ا

النهر واستغنوا قراهم دون واقفل الناس  .تجمع للنفايات والجراثيم واألمراضومركز الناس الى االفضل، باتت مصدر رعب 
مخيف ابة بالسرطان بشكل صالارتفعت نسبة ايتمنون له أنه يجف فيتخلصون من مخاطره القاتلة. عنه، بل لعلهم باتوا 

  وبئة.در الخير الى مصدر لألمراض واالوتسممت البيئة، وتحول مص
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 سكرية
، 6666عام تطرق سكرية في مداخلته الى الدراسة التي قامت بها الهيئة الوطنية الصحية للجامعة االميركية اللبنانية، وقال: 

ة في منطقة جغرافية وسط البقاع وضمن نطان المعدة والمثالفت من مرضى سر وبحشرية مهنة الطب بعد تشخيص عدد م
حوض الليطاني، وحيث من المعروف علميا ان المادة النيترات الزراعية ترفع من نسبة هذه االصابة، قمت وبالتعاون مع 

 زراعية... تربة والمنتوجات الفرع البقاع، بدراسة حول ترسب هذه المادة في ال –كلية الصحة في الجامعة اللبنانية 
 

من ازدياد مقلق المراض السرطان في البقاع تقدمت باقتراح  التأكد، وبعد 6611في مطلع العام الماضي وأكمل في سرده: 
حول عالقة التلوث في حوض  طنية الصحية الجراء دراسة بحثيةللجامعتين االميركية واللبنانية، وبصفتي كرئيس للهيئة الو 

يسارا،  1كلم يمينا و 1وقد حددت منطقة الحوض من نبع العالق حتى القرعون وبعرض  الليطاني بامراض السرطان...
أعوام حتى االن في كل بلدة، فيما يقوم فريق من  1بحيث تقوم الهيئة الوطنية الصحية بمهمة احصاء حاالت السرطان منذ 

الك الماء والغذاء، وضعتها الجامعة صفحة لكل بيت مصاب تتناول تفاصيل استه 06طالب كلية الصحة بتوجيه اسئلة من 
 ... وبموافقة الجامعة اللبنانية االميركية بقسميها المعنيين بالدراسة )الهندسة البيئية والسرطان(

 
قرية من قرى الحوض، لكن القرى التي اكتملت المتطلبات العلمية فيها  66وقال: أصبح لدينا احصاءات "أولية" ألكثر من 

)من باب لباب( كما تفاصيل األمراض السرطانية ومصادر الماء والغذاء، بحيث نستطيع التكلم عنها  من حيث دقة االحصاء
حالة سرطانية جديدة  9619وجود  6616اعالميا هي "القرعون وحوش الرافقة"، حيث أظهرت احصاءات وزارة الصحة للعام 

(، أظهرت احصاءات بلدة القرعون وجود 1666/1.15العالج )مريض قيد المتابعة و  66211( في لبنان و1666/6.61)
تموز  10مريض سرطان قيد العالج والمتابعة ) 1666/61.1، أي النسبة 66توفي منهم  1610حالة من استطالع  96

 أضعاف. 0.1-1أشهر من االستطالع، أي بنسبة  0بعد  6( أضيف اليهم سبع حاالت توفي 6610
 

قيد المتابعة  69حالة وبقي  11حالة سرطانية توفي منها  00، وجود 6011ظهر االستطالع وفي بلدة حوش الرافقة، أ
 .بعد هذا االستطالع( 6حاالت جديدة وتوفي  0ضعف" )أضيف اليها  661" 1666/16والعالج أي نسبة 
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 فياض
والجلد للوصول الى هذا التحقيق بدوره، وجه النائب فياض شكره للصحافية علوه على جهدها االستثنائي وقدرتها على التحمل 

الذي دمج بين الشأن العام والشأن الخاص، وقال: بدأنا بالقرب من بلدة الطيبة، حيث اكتشفنا المرامل تصب في هذه 
اضافة الى األوساخ وغيرها من القاذورات وتابعنا الموضوع لنكتشف أسباب التلوث وقمنا بالكثر من االجراءات  ،المناطق

من االعتداء على النهر، وتواصلنا في للغوص بها اليوم، اال أن هذا ما دفعنا للقيام بهذه الحملة للتخفيف والحد  التي ال داعي
 هذا الصدد مع رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء لمتابعة الموضوع لوضع خطة عمل.

 
في هذا السياق ألصحاب  وأضاف: والخطة تقتضي اقفال المجارير التي تصب في هذه المناطق وصدرت محاضر

المنتزهات اللذين يرمون بأوساخهم بالنهر، وسنبدأ في األسبوع المقبل بورشة عمل اليجاد قنوات تصريف جديدة لكنها حل 
مؤقت الى حين اقفال المجارير نهائيا. والحل الجذري مرتبط بتنفيذ القانون الصادر عن مجلس الوزراء وهناك ميزانية بحدود 

 مليون دوالر منها لغاية اآلن. 116ر ، وتم صرف المليار دوال
 

وأشار الى أن اقتراح القانون المتعقل بالليطاني مدته سبع سنوات، اال أنهم يسعون في الحملة الى تقليص مدته الى خمس 
موما ومنطقة سنوات، على أن يتم ترتيب األولويات مع الوزارات واالدارات المعنية والمنطقة األولى بتنظيفها هي البقاع ع

زحلة خصوصا، وتساءل ماذا يمنع من وجود شرطة بيئية الهدف منها حماية األنهار والبيئة، فالحملة الوطنية ليست وزارة 
 وليست حكومة وبالرغم من عدم قدرتها على معالجة معظم المشكالت اال أنها تتابع قضائيا في حال أي مخالفة.

 
 الجراح

، حينها لم 6665نه عرفنا خطورة موضوع الليطاني مؤخرا، وبدأنا بالعمل على هذا منذ العام أشار الجراح في مداخلته الى أ
يكن لدينا القدرة على العمل لتحسين الوضع، لذلك قمنا بالعديد من االجتماعات كان الهدف منها حل موضوع التلوث في 

تروى من الليطاني هي ملوثة )منطقة قب الياس البقاع وعلى ضفاف هذا النهر من الجنوب حتى البقاع، فالمزروعات التي 
هي المنطقة األكثر تلوثا(، وبعد محاوالت حثيثة مع االيطاليين وبعض الجمعيات العالمية استطعنا تأمين القرض او الهبة 

 للسعي لتحسين وتنظيف نهر الليطاني.
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ك كان التنظيف  من المنبع الى المصب، مع واعتبر الجراح أن عملية تنظيف الليطاني هي عملية شاملة وليست جزئية، لذل
التشديد على أن يكون موضوع الليطاني موضوعا وطنيا بامتياز ويجب على المواطنين متابعته باهتمام ألنه يهدف الى 
حماية حياتهم، أما الهدف الثاني هو الحفاظ على النهر وعدم تلويثه مجددا بعد التنظيف، لذا حاولنا وضع هيكلية لتحديد 

سباب التلوث: المجارير، النفايات الصناعية، .... وبعد اجتماعات مع وزير الصناعة وضعنا قانون للحد من رمي هذه أ
النفايات الصناعية وتحويلها الى أماكن مخصصة لها بعيدة عن النهر)هناك بعض المصانع وضع أنابيب للتكرير أو 

 مصافي ..(
 

لهذه الهبة / القرض تنظيف النهر من الجنوب الى البقاع ووضع مصافي  ساسيوأكد في ختام كلمته الى أن الهدف األ
لذلك علينا جميعا التحول الى شرطة لحماية هذا النهر ألنه تكرير والحد من التلوث ووضع حد للصرف الصحي الصناعي، 

 ثروة وطنية ال تضاهى بثمن.
 
 ليمس

ع سد القرعون، مع األسف هو موضوع كارثي فهو منذ عام سنوات يتابعون موضو  16ومن جهته، اشار سليم الى أنهم منذ 
ومنها: مواد سامة بدأت تنتشر  6616، معددا عدة مقاالت صدرت منذ عام تراكم هذه الملوثات بشكل رهيبجراء   6665

 ، نعي رسمي لسد القرعون.سمم األكبر يضرب المياه واألسماك، التالفوسفات سد القرعون نموذجاً في سد القرعون، 
 

مليون نوع  166نا نحو هناك دراسات بيولوجية حول هذا الموضوع )نوعية المياه/ الطحالب، وجد 1990وقال انه منذ سنة 
، وأنه بعد عدة سنوات قمنا بعدة لوثات بسبب عدم صفاء المياه، وأنه خالل الصيف هناك ظهور واضح للتمن الطحالب

ؤثرة في التنوع البيولوجي وهي تختلف من موسم آلخر وكذلك إستمر أبحاث ظهر لدينا وجود بكتيريا مّسمة جدًا وهي م
الموضوع من سنة ألخرى وصواًل حتى اليوم، فأصبحنا نرى أنواع عديدة من البكتيريات والتي هي مع الوقت بحالة تكاثر 

 وأصبحت واضحة لمدى الخطورة التي تحيط بالمياه في هذه المنطقة.
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ائمة للمغذيات وهذه المغذيات تأخذها من المياه )النيترات...(، هذه البكتيريا تصبح مع الوقت وأضاف: هذه البكتيريا بحاجة د
 سموم تقضي على نظافة النهر وتؤدي بالتالي الى السموم في األجسام وبالتالي الى السرطان المؤدي الى الموت.
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 ندوة: وقائع حياتية بالصوت والصورة من باطن الوعي
 

  ندوة: وقائع حياتية بالصوت والصورة من باطن الوعيااليزوتيريك منشورات يات المختلفة الثقافية، نظمت في اطار الفعال
في حضور حشد من مؤّسس مركز علوم اإليزوتيريك في لبنان والعالم العربي، الدكتور جوزيف مجدالني ألقاها الدكتور 

 المهتمين.

 
عي الباطن لوحة ذبذبية نورانية في ما تعّبر عنه من ايجابيات مكتسبة كوعي انطلق الدكتور جوزيف مجدالني شارًحا أنَّ "و 

فاعل على مّر األزمنة. وهو أيًضا لوحة داكنة المالمح في ما تراكم فيه من سلبيات بالممارسة منذ أن نشأت السلبية... هذه 
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السائرة نحو اكتمال وعيها بعدما تذوي السلبية  الشخصية االنسانية الحالية‘ مالمح’أو ‘ الشكل’اللوحة الذبذبية الباطنية هي 
من ثناياها، وتتحّول الممارسة الى سعي حثيث وكفاح في سبيل التقدم واالرتقاء، مضّمخة هدف الوعي بارادة الخير 

 العام...".
 

حاليًا بوعي كما كشف الدكتور مجدالني في سياق الندوة أنَّه "على مشارف تكامل الوعي في االنسان يتالشى ما ُيعرف 
الظاهر، إذ يتحّول وعي الباطن الحالي الى وعي ظاهر يتفاعل في الحياة من دون خطأ... بعبارة اخرى، على حدود التكامل 
فاالكتمال ثم الكمال، يتّحد الظاهر مع الباطن بحيث يتحّول )وعي( الباطن الى ظاهر لمستوى الالوعي الذي يليه )اي 

على مسار تفتح ‘ وعي باطن جديد’النسبة لوعي الباطن السابق(، فيما يتحّول هذا االخير الىمستوى الوعي الكامن بالقوة ب
ارقى في الوعي. وهكذا من مسار الجسد والنفس البشرية الى مسار الذات االنسانية فالروح، تكامل فاتحاد فمسار جديد باتجاه 

 واشمل واسمى قدسية".  ىوعي أرق
 

دوة الضوء على أكثر ما يسيء الى الروابط والعالقات البشرية على مختلف اشكالها من ناحية أخرى، لقد ألقت الن
ومستوياتها، أال وهي تلك الحركة الرتيبة التي تفتقر الى التعّلم الذاتي... ناهيكم عن "إّن السلبيات الناجمة عن وعي الباطن، 

وعيًا منه، هي اساس التفكك في الروابط االجتماعية والتي تتمظهر في وعي الظاهر في مسلكيات منفـّرة يكررها صاحبها ال
على انواعها. بالتالي فإن تأسيس الروابط في الصداقة كما في الحب والزواج يرتكز على ادخال الحركة االرتقائية المتجددة 

شى كليًا"، كما ذكر الى هذه الروابط، التي تذيب مع مرور الوقت المسلكيات التي تتسبب بالتنافر بين االفراد، الى ان تتال
 الدكتور مجدالني.  

 
وأشار المحاضر إلى حقيقة أنَّ "أقسى ما في وعي الباطن هو تظهير مكامن الغضب العتيق المتراكم في طبقاته، بفعل 

وعي الظاهر او لم ‘ سطح’تعميق الحركة المتجددة في النفس. فالغضب باطنيًا هو اشبه بالتفّجر الضمني، سواء طفا على 
الباطن لما تراكم فيه عبر ‘ بمداواة’. فاستخراج الغضب من الباطن بموجب تقنيات اإليزوتيريك المتقدمة، هو أشبه يطفُ 

األزمنة، بهدف إعادة اللـُحمة الى نطاقها الذبذبي. فالغضب رّسخ الخوف على صعيد الباطن ألنه )الى جانب العناد( يعّبر 
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يوّلد فراغات داخلية، لو تسنى لحاستْي البصر والشم استشفافهما ألبصرت العين  عن التفّجر الداخلي الناجم عن تمزق ذبذبي
 الظلمة الحالكة، ولشّم األنف رائحة النتانة التي تتخطى اوسخ عفونة تـُشّم في عالم المادة...". 

 
أّن ترسيخ الثالثية أما حول ما يعمق أواصر التواصل بين وعي الظاهر ووعي الباطن، فقد كشف الدكتور مجدالني حقيقة "

زواج في حياة الساعي الى الوعي بموجب مبادئ اإليزوتيريك كمعرفة تطبيقية، هو ما يعّمق أواصر  -حب -الحياتية صداقة
نما هي  التواصل"، منوًها بالقول "إّن التحايل كأالعيب الفكر ومشتقاتها ليس من بين اسوأ السلبيات الفكرية وحسب، وا 

لتي ترتكز عليها السلبيات كافة... وااللتزام هو الكاشف االكبر لمكامن التحايل في النفس، بالتالي لكثافة االرضية او الخلفية ا
ذا ما كان الحب اختراق لنواة التحايل في النفس،  الحجب التي تغّشي مدارك الفرد وتستر عنه حقيقة طاقاته النفسية الكامنة. وا 

تي انشأها التحايل. فيما الزواج اقتالع منهجي لكل ما تم كشفه تحت مجهر الحب فإن الصداقة تفتيت للضبابية والكثافات ال
 والصداقة...".

 
 وتضمنت الندوة حوار شّيق أجاب فيه الدكتور مجدالني عن اسئلة الحضور. 
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 تجدون ربطا الصور – ( 11/16/6112حد األ) العاشرجدون فيما يلي تواقيع اليوم ت 
 

 ار الفارابيد االنسان واحد نوح حسن

 دار غوايات تفسير القرآن في شرح وتأويل الرحمن  نوح حسن

 دار الفارابي هذيان فتاة في العشرين  نجوى زيدان 

 دار أصالة سلسلة حسن التصرف -الفيل فلفول جنان حشاش 

 النادي الثقافي العربي  قميصه األبيض فريال الصايغ

ية: أعراض انتكاسة االنتفاضة العرب جلبير األشقر 

 مرضية

 دار الساقي 

 دار الفارابي األلعاب الحركية الصغيرة مازن أحمد مروة 

 النادي الثقافي العربي  ثورة أحجار الشطرنج  حسن محمد خالد البنا

 دارالنهضة العربية  ديوان الوجع األبيض العميد مجدي الحجار 

 دار المؤلف  سة(وجهة نظر )الفساد بين الدين والسيا مريم يوسف فاهمي 

خواطر وعبر )في السياسة والفلسفة  محسن دلول 

 والدين(

 الدار العربية للعلوم ناشرون 

 النادي الثقافي العربي   أنثى ووطن لجين الشمندى

الكتاب الموسوعي في الموسيقى وفن  د. سليم سعد

 المسموع في لبنان والعالم

 النادي الثقافي العربي 

 دار أصالة  ضاع أخي  ديانا بربير بساط

 دار نلسن  "الهوة" لألديب باسل بديع الزين 

 دار الساقي  بروتوكول  آمال البابا 

 دار أبعاد رواية " فراشة التوت  لونا قصير 

 دار غوايات أعود الى الى غيابي األخير  الشاعرة ريما شهاب 

 دار الفارابي زمن زياد، قديش كان في ناس  طالل شتوي
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 6112كانون األول  16 الموافق فيه ثنيناال فيما يلي نشاطات وبرنامج تواقيع يوم 

أ.ادمون رزق، أعصام نعمان، أ.يوسف  ندوة حول كتاب " عبد هللا قبرصي يتذكر " 0:16-0:66
االشقر، أ.صباح قبرصي تقديم: 

 اناإلعالمي كمال ذبي

 دار التراث االدبي 

ندوة حوارية حول كتاب: الحقيبة التربوية  0:16-0:66
للمدرسة حول الصعوبات التعليمية 

 واالضطرابات السلوكية

أ.هيثم امهز، ريما يونس، د.ميشال 
 صوفيا، مارون خياط

 المركز الدولي للدراسات 

د مهدي شريعتمدار المستشار السيد محم مسيرة الترجمة من والى اللغة الفارسية  0:66-2:16
الثقافي االيراني ، الشيخ محمد حسن 

زراقط  مدير مركز الحضارة لتنمية الفكر 
االسالمي ، الدكتورة دالل عباس  استاذة 
 اللغة الفارسية وادابها في الجامعة اللبنانية

المستشارية الثقافية 
للجمهورية االسالمية 
 االيرانية في بيروت

ول كتاب " األمن االجتماعي على ندوة ح 0:66-2:16
حافة الهاوية: صندوق الضمان حقائق 

 وارقام"  لالستاذ رفيق سالمة 

الوزير نقوال نحاس، أ. مروان اسكندر، 
عضو مجلس ادارة صندوق الضمان أ. 
 فضل هللا شريف، يديرها: أ.انطوان واكيم 

 دار سائر المشرق 

رق ناصر الدين،أ.رفيق علي أ.طا امسية شعرية بعنوان: المضى 2:16-9:66
احمد،قراءات شعرية د.محمد 

 حمود،تقديم:أ. علي سرور

 دار غوايات 

أ. عبدالعزيز قزان أ.غدير  امسية شعرية  2:16-9:66
حدادين)االردن(، أ.عناية زغيب)لبنان(، 

أ.هيثم زيان )الجزائر(، أ.أسماء 
شرقي)تونس(، أ.زينب غاصب 

 )السعودية(

 دار الرمك 
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 عالتواقي

0:33-

0:33 
الزهراء اولى األدبيات،في رحاب الوجدان،االمام 

 زين العابدين والفكر المسيحي 
 د. ميشال كعدي 

 دار نيوالين 

0:33-

0:33 

 دار الفارابي فيصل القطار  عودة مهاجر 

0:33-

0:33 

 دار المحجة البيضاء  د. زينة محمد الجانودي  التقارب بين السنة والشيعة 

0:33-

0:33 

دوة حوارية حول كتاب: الحقيبة التربوية ن

للمدرسة حول الصعوبات التعليمية واالضطرابات 

 السلوكية

أ.هيثم امهز، ريما يونس، 

 د.ميشال صوفيا، مارون خياط

 مركز الدولي للدراسات 

0:33-

0:33 

 دار النهضة العربية  د. ريما شبارو  الصحة االنجابية لدى المرأة والطالبة 

0:33-

0:33 

المعرفة، الهوية والدين)علم اجتماع المعرفة... 

 االتجاهات الجديدة والمقاربات العربية(

 دار الطليعة  د. عبد الغنى عماد 

0:33-

0:33 

 جناح المكتبة العصرية  الشيخ جان داود  البحث عن الذهب

0:33-

0:33 

 ت الحلبي الحقوقي منشورا الباحث عبد المجيد عواض االرهاب الصهيوني في الفكر والممارسة 

 مكتبة أسطفان  د. جيرار جهامي من مسالك التراث الى معايير النهضة  0:33

0:33-

0:33 

 دار الفارابي غسان الرفاعي  ماركس.. عن الدولة

0:33-

0:33 

 دار المؤلف  حنان ضيا  جسد محرم 

0:33-

0:33 

 دار بيسان للنشر والتوزيع  قاسم قاسم  الدوران 

0:33-

0:33 

Architecture and Metaphor مكتبة اسطفان د. ماجد يوسف 

0:33-

0:33 

 الدار العربية للعلوم ناشرون  غازي العريضي  عولمة الفوضى 

0:33-

0:33 

تجربة الحيرة في كتابَي "خالد" للّريحاني، و 

 Halabi Bookshop أحالم عّواد "الحائر" للّحود

0:33-

 دار عالم الفكر  تشكيلي خيرات الزين الفنان ال سيرة ذاتية للحروف  0:33

0:33-

 دار عالم الفكر  االعالمية فاديا بزي ما لم يقال لي  0:33
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0:33 Convergences et rivalites,des 

diplomaties francaise eh americaine a 

l'epreuve des crises libanaises, 1958-

2008 

 مكتبة أنطوان  نبيل خوري 

تماعي على حافة الهاوية: صندوق األمن االج 0:33

 رفيق سالمة  الضمان حقائق وأرقام

 دار سائر المشرق

0:03-

 د. محمد حمود ديوان المضى 0:33

 دار غوايات 

0:33-

03:33 

 دار الفارابي نور صفي الدين  أردتك عندما رحلت 

 

 


