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حمامون متدّرجون حا�ضروا يف بيت

 املحامي عن بحوث علمية وقانونية

تقليد اأو�سمة ال�سالم للكتيبة الهندية

كومار: التعاون وثيق مع اجلي�ش 

ندوة »متكني الن�ضاء.. متكني الإن�ضانية«

وتكرمي ال�ضيخة فاطمة بنت مبارك يف اأبوظبي

دروي�ش: التفاق على نقل مطحنة الإ�ضمنت

اإىل خارج زحلة بالتوافق مع فاعليات املدينة
بعد توّتر عاشته مدينة زحلة بسبب 
ــون ومطحنـة  بــاطـــ ــاالت  ـــ ــروع جــب مــشـــ
ــذي اثــار جــداًل فــي األشهـر  اإلسمنـت، ال
األخــيـــــرة، اعــلــن املــطــران عــصــام يوحنا 
ـــش عــن االتــفــاق على نقل مطحنة  دروي
اإلسمنت الى خــارج زحلة بالتوافق مع 
آل فتوش وفاعليات املدينة، وذلك خالل 
الروم  في مطرانية  ُعِقَد  مومتر صحفي 
حضره  زحــلــة،  فــي  الكاثوليك  امللكيني 
األســاقــفــة: درويـــــش، جــــوزف معوض، 
بولس سفر، واألب جورج معلوف ممثاًل 
املتروبوليت اسبيريدون خــوري، وبيار 

فتوش وشقيقه موسى.
وقــال املــطــران درويـــش: »زرنـــــا خـالل 
الرسميـة،  املراجـع  جميـع  الفتـرة  هـذه 
على  وحزبييـن  وأمنييـن  سياسييـن 
متـام  الـــــوزراء  مجلـس  رئيـس  رأسهـم 
ــون، وزيـر  ـــ ــنــائــب  مــيــشـــــال ع ــالم، ال ســـ
الداخليـة نهـاد املشنـوق، وزيـر الصناعـة 
وزيـر  حسـن،  احلـــــاج  حسيـن  الدكتـور 
األشــغـــــال غـــــازي زعيتـر، الــوزيـــــر ايلـي 
اللـواء  العـام  األمـن  عـام  مديـر  سكـاف، 
عبـاس ابراهيـم، مديـر عـام أمـن الدولـة 
في  ووضعناهـم  قرعـة،  جـــــورج  اللـواء 
أجـواء سعينـا ومباحثاتنـا، وأنـا اليـوم 
بإسـم الزحلييـن أشكرهـم فـردًا فـردًا على 
محبتهـم لزحلـة وتفهمهم ملـا كنـا نطرحـه 
ونطلـب مساعدتنـا في اإلستحصـال على 
على  التأكيـد  مع  اجلديـدة  التراخيـص 

صحة وقانونية التراخيـص القائمـة«.
ــم إن  ــكـــ ــن ل وأضــــــــاف: »لـــذلـــــــك نــعــلـــ
ــة وعــلــى رأسـه  ـــ الــدول ــورى  مجلـس شـــ
ــذي أصـدر  ـــ ــادر ال الــرئــيـــــس شـــــكــري صـــ
أكـد  الـذي  حكمـه   2015/3/18 بتاريـخ 
بإقامـة  الصناعـة  وزيـر  قـــــرارات  صحـة 
املشـروع على العقـارات التـي أعطـي على 

مجلـس  إن  كمـا  التراخيـص،  أساسهـا 
شـورى الدولـة أكـد عـدم وجـود أي ضـرر 
البيئـة  التقاريـر  ــى  ال إســتــنـــــادًا  بيئـي 
على مضمونهـا  البيئـة  وزارة  وموافقـة 

وتقييمهـا...«. 
ــة« قـــــّدرت، في   } »كــتــلــة نــــّواب زحــل
بيان لها ، املساعي التي قام بها مجلس 
أساقفة املــديــنــة، وشــكــرت »كــل املواقف 
واألهلية  واألمنية  واحلزبية  السياسية 
ــة واجلـــهـــود الــتــي بــذلــت من  واإلعــالمــي
أهالي زحلة وقضائها لنقل هذا املعمل، 
تــقــدر بــالــوقــت ذاتـــه مــواقــف القيادات 
التي  اللبنانية  الساحة  على  السياسية 
حملت هذا املوضوع على عاتقها ودعمت 

أهالي املدينة في حتركاتهم املتعددة«.
يحتسب  ال  الـــقـــرار  هـــذا  »أن  ورأت 
لفريق على آخر إمنا الذي خرج منتصرًا 
عروس  وستبقى  كانت  التي  زحلة  فيه 

السياحة والشعر واألدب«. 
الشعبية«  »الــكــتــلــة  رئــيــس  ورأى   {
الوزير السابق الياس سكاف، في بيان، 

ـــه »حــتــى الــســاعــة عــالمــات استفهام  أّن
كــثــيــرة تــبــقــى مــطــروحــة بــالــنــســبــة لنا 
أن  تثبت  التي  السابقة  لتجاربنا  نظرًا 
إحتماالت الغش والتحايل هي مطروحة 

دائمًا«. 
وأضاف: »مع إمياننا الكامل بأن هذا 
املوقف لم يكن ليتخذ لوال تيّقن أصحاب 
املــشــروع مــن أن صفقاتهم لــن متــر في 
منطقتنا مهما كان الثمن، نؤكد أن هذا 
امللف لم يطَو ولــم ينته بالنسبة لنا، ال 
سيما أن صيغة اإلعــالن عن نقل املعمل 
جاءت مبهمة وحّمالة أوجــه، خاصة في 
»الترّيث  امللغومة  الــعــبــارة  فــي  ورد  مــا 
بالقيام بأي عمل في زحلة حتى احلصول 

على تراخيص جديدة«. 
} وأشــاد دافيد عيسى بالدور الذي 
لعبه أساقفة زحلة والبقاع وعلى رأسهم 
ــاع للروم  ــق ــب ــة وال راعــــي أبــرشــيــة زحــل
امللكيني الكاثوليك املطران عصام يوحنا 
درويش  من اجل نقل معمل االسمنت إلى 

خارج زحلة.

املطران درويش خالل املؤمتر الصحفي

توا�ضل احتفالت الأم والطفل يف بريوت واملناطق

ت�ضديد على دورها يف الأ�ضرة ورف�ش العنف والتعنيف

بعدما ك�ضف عالقة زوجته باآخر

عنَّفته وخطفت ابنتيه فلجاأ اإىل »قل ل للعنف«

ر �ضعدنايل موكب لـ»حزب اهلل« يوتِّ

قتل جّدته يف طرابل�ش وتوقيف

متوّرط باأحداث طرابل�ش

وائل. م شاٌب فلسطيني - سوري ذنبه أّنه أحبَّ زوجته 
لــدرجــة أّنـــه سمح لها بــاالعــتــداء عليه وخــطــف طفلتيه 

الصغيرتني. 
وائل إبن الثالثني عامًا أجبرته األزمة السورية على 
ترك موطن زوجته سوريا، واللجوء إلى مخّيم شاتيال في 

بيروت حيث يعمل دّهانًا.
ويؤكد وائل أنَّ زوجته كانت مثااًل للمرأة الصاحلة، 
مــع ســوري من  أن تشتري هاتفًا خلويًا وتتراسل  قبل 

أصحاب املصالح في بيروت. 
وبعد اكتشافه احلقيقة تواصل وائل مع صديق زوجته 
الذي قال بأّنه ال يعلم بأّنها متزوجة وأوهمته بأّنها ُمطّلقة 

وبناًء عليه قّرر إقامة عالقة معها.
وتغّيرت  الــزوجــة  تبّدلت تصّرفات  الــوقــت،  ذاك  منذ 
وباتت ُتعنِّف زوجها لفظيًا وُتسِمعه كالمًا ميس رجولته 
وكيانه ومنعته من مُمارسة أي عالقة زوجية معها، حتى 
وصل بها األمر إلى خطف ابنتيها وترك منزلها الزوجي 

إلى جهٍة مجهولة منذ حوالى الثالثة أشهر.
وبعد هذه احلادثة جلأ وائل إلى جمعية »قل ال للعنف« 
لكل  والقانوني  واالجتماعي  النفسي  الدعم  م  ُتقدِّ التي 
شــخــٍص يــقــصــدهــا لــلــمــســاعــدة، بــحــســب مـــا أوضحت 

الناشطة في اجلمعية عبير غامن.

ولفتت إلى أنَّ »اجلمعية تأكدت من أّن ال نزاعًا قانونيًا 
بــني وائــل وزوجــتــه وال يوجد أي تقرير طبي يؤكد أنه 
تعّرض لزوجته خاصًة أّن حماته وشقيق زوجته يعيشان 
معهما في املنزل عينه، وهذا ما تأكدت منه اجلمعية خالل 

زيارتها املكان«.
وأشــارت غامن إلى أنَّ »جمعيات عدة ُتدافع عن املرأة 
املُعّنفة إال أّنه في هذه احلالة باتت اجلالد والرجل هو 

الضحية«. 
وإذ ذكرت أن »وائل ال يعرف شيئًا عن مكان زوجته أو 
ابنتيه رغم انه رفع شكوى لدى النيابة العامة بعد مرور 
ثالثة ايام على احلادثة«، أضافت: »لكنها اتصلت به مراٍت 
عدة من أرقام »Private« وطلبت منه عدم البحث عنها، 
وكــان طلبه الوحيد رؤيــة ابنتيه إالَّ أنها أخبرته بأّنها 
قدمت شكوى في احملكمة الشرعية في بيروت ليطلقها 

وهو في انتظار استدعائه«.
ودعت  القضية«،  ُتتابع  »اجلمعية  أنَّ  غــامن  ـــدت  وأكَّ
»الــقــوى األمــنــيــة إلـــى الــتــحــّرك ملــعــرفــة مصير الزوجة 

وابنتيها«. 
وفي هذا االطار سألت »في حال بقي مصيرها مجهواًل 
اال يخاف احد من ان ُتستغل في اعمال خارجة عن القانون 

او اعمال دعارة وفي حال حدث ذلك من املسؤول؟«.

طًا احملامني املتدّرجني احملامي كسبار متوسِّ

اجلنرال كومار يقّلد أوسمة السالم لضّباط الكتيبة الهندية

النائب احلريري خالل التكرمي

أطفال »روضة الشهيد معروف سعد« في صيدا

احتفال »العزم للتنمية االجتماعية« بعيد األم

ثم حتّدثت القاضية سيسيل سرحال 
مــشــمــوشــي فــتــنــاولــت الــشــق القانوني 
للعنف األسري وموقف الشرع اإلسالمي 
ــــّددت اشــكــال الــعــنــف املتمّثلة  مــنــه، وع
والنفسي  واجلنسي  اجلسدي  بالعنف 

واللفظي واملادي واالهمال.
بدوره، رئيس قسم االشراف الصحي 
واالجتماعي في »جامعة اجلنان« الدكتور 

خضر عــواد، اعتبر »ان العنف األسري 
هو من أخطر أنــواع العنف كون األسرة 
هي ركيزة املجتمع، وأن أكثر املتضررين 

هم األطفال والنساء واملعوقني«.
وأخيرًا حتّدثت االخصائية الدكتورة 
جــومــانــة فتح الــلــه عــن اآلثـــار النفسية 
للعنف األسري ودور مؤّسسات الرعاية 
األطفال  ان  ــى  إل فلفتت  معاجلتها،  فــي 

املـــعـــّنـــفـــني يـــعـــانـــون مــــن اضـــطـــرابـــات 
واعراض اكتئابية.

} كما أقامت بلدية داريا بالتعاون مع 
مدرسة داريا الرسمية و»مركز اخلدمات 
اإلمنائية - عانوت« احتفااًل تكرمييًا لألم 
في خلية مسجد داريا، شارك فيه رئيس 
البلدية املهندس محّمد درويش وأعضاء 
اخلدمات  مركز  مديرة  البلدي،  املجلس 

حاضر احملامون املتدّرجون زينة كرم، جواد الصفدي، 
مــيــشــال أبـــو نــصــر، رفــيــق غــريــزي، مــي احلــايــك، متارا 
بيضون، وأنديرا زهيري، بدعوة من رئيس محاضرات 
الـــتـــدّرج فــي نــقــابــة احملــامــني نــاضــر كــســبــار، فــي قاعة 
املــؤمتــرات في بيت احملامي، تناول كل منهم موضوعا 

عاما أجرى عليه بحوثا علمية وقانونية.
وألقى كسبار كلمة، شّدد فيها على أهمية احملاضرة، 
عقدوا  متدرجني  محامني  يومكم. سبعة  »الــيــوم  وقـــال: 
الــعــزم على خــوض هــذه التجربة الــفــريــدة الــتــي تخرج 
من احملامني واحملاميات  متدّرجني  الروتني. سبعة  عن 
باإلضافة إلى غيرهم، سجلوا أسماءهم، اختار كل واحد 
منهم موضوعا عاما وبدأوا البحث والتفتيش في الكتب 
وغير  اإللكترونية  القانونية،  وغير  القانونية  واملراجع 
الفقهية  بــاملــراجــع  واســتــشــهــدوا  وكتبوا  اإللكترونية. 
واألحكام والــقــرارات. ها هم اليوم كل واحد منهم يلقي 

محاضرته بكل جرأة واندفاع.
اليوم تسمعون صوتكم وتفجرون مواهبكم العلمية 
والقانونية والثقافية. اليوم سوف تثبتون أنكم متارسون 
تدرجكم بجدية وأنكم أهل لالنتقال إلى اجلــدول العام. 
اليوم تثبتون قول الشاعر: أولئك أبنائي فجئني مبثلهم 

إذا جمعتنا يا جرير املجامع«.
وتناولت زينة كرم في محاضرتها »خصائص شركات 
الـ»Off Shore« وفــوائــدهــا«، وتــنــاول جــواد الصفدي 
مــوضــوع »الــنــظــام التمثيلي األفـــضـــل«، ومــيــشــال أبو 
نصر موضوع »املــوت الرحيم«، ورفيق غريزي »احلرية 
اإلعالمية وحــدودهــا«، مي احلايك »ونستون تشرتشل: 
الدميوقراطية هي أسوأ احللول لكن ليس هناك حل آخر«، 
ووظائفه  احملاسبة  بــديــوان  »التعريف  بيضون  متــارا 
وصالحيته وأجــهــزتــه«، امــا أنــديــرا زهــيــري فتناولت 

موضوع »اجلديد في قانون اإليجارات«.

نقار كوكبا – ح�سني حديفة:

قّلد القائد العام لقّوات »اليونيفل« في جنوب لبنان اجلنرال لوتشيانو 
السالم لضّباط  اوسمة  تارونديب كومار  بنائبه اجلنرال  بورتوالنو ممثال 
وجنود الكتيبة الهندية السادسة عشر العاملة ضمن »اليونيفل« في احتفال 
اقامته الكتيبة في مقر قيادتها في نقار كوكبا، بحضور النائبني قاسم هاشم 
وعلي عسيران، سفيرة الهند في لبنان انيتا نيار، قنصل غانا ميشال حداد، 
قائمقامي حاصبيا  دلــي،  الشيخ حسن  القاضي  مفتي مرجعيون حاصبيا 
ومرجعيون وليد الغفير ووسام حايك، قائد قطاع جنوب الليطاني العميد 
شربل ابــو خليل، قائد الــلــواء التاسع جوزيف عــون، وضباط من اجليش 
اللبناني واليونيفل، ورئيس احتاد بلديات العرقوب محمد صعب وحشد من 

الفاعليات السياسية الدينية واالجتماعية.
واستعرض اجلنرال كومار برفقة قائد الكتيبة الهندية اجلنرال راجيش 
الِفرق املشاركة في العرض، ثم جرى تقليد أوسمة السالم لضّباط  داهيا، 
وجنود الكتيبة،  ثم ألقى اجلنرال كومار كلمة اثنى فيها على جهود هذه 
الكتيبة التي شّكلت على مدى السنوات السبعة عشر املاضية جزءا ال يتجزأ 
للقرار  اليها طبقا  املوكولة  باملهام  أكمل وجه  »اليونيفل«، وقامت على  من 
الدولي 1701، وإقامة السالم الدائم في جنوب لبنان«، معربًا عن »تقديره 
للسكان  الهندية  الكتيبة  تقدمها  التي  واخلدماتية  اإلنسانية  للنشاطات 
احملليني في منطقة عملها«، ومشيدًا بـ»التعاون الوثيق مع اجليش اللبناني 
والسلطات املدنية ملساعدة »اليونيفيل« إلرساء السالم واالستقرار في جنوب 
لبنان«. وتخّلل االحتفال عرض عسكري ورقصة هندية من ِقبل فرقة من الكتيبة 

تعرف بالبنغرا على وقع املوسيقى الهندية.

شاركت رئيسة جلنة التربية والثقافة النيابية النائب بهية 
احلــريــري في االمـــارات العربية املتحدة بحفل تكرمي رئيسة 
التنمية  ملؤسسة  األعــلــى  الرئيسة  الــعــام  النسائي  االحتـــاد 
الشيخة  والطفولة  لألمومة  األعلى  املجلس  رئيسة  األســريــة 
فاطمة بنت مبارك ومنحها قــالدة »السعادة األسرية« من ِقبل 
منظمة األسرة العربية وجامعة الدول العربية الشيخة فاطمة 
بنت مبارك قالدة، والذي ُأقيم في فندق »فيرمونت باب البحر« 
في أبوظبي بحضور قيادات نسائية وممثلي منظمات عربية 

وعاملية.
التكرمي بعنوان »متكني  وفــي جلسة حــواريــة خــالل حفل 
النساء.. متكني لالنسانية« بحضور عدد من الوزراء واملسؤولني 
في مجال الشؤون االجتماعية واألسرية واملرأة والطفولة، ألقت 
النائب احلريري كلمة نّوهت فيها مببادرة تكرمي »أّم األمهات 
العرب« التي »مع كّل محطة يأٍس وقلٍق وإحباط كّنا جند عندها 

األمانة واإلحتضان وجتديد العزمية«.
وقـــالـــت: »خــــالل مــســيــرة املــــرأة الــعــربــيــة نــحــو الــقــمــة مع 
العربيات  الــســيــدات  مــن  الكثيرات  عــرفــُت  األلفية  هــذه  مطلع 
الفاضالت.. القديرات منهّن والطموحات واملمّيزات واملتفّوقات 
وكّنا  والّتحدي..  اإلنشداد  بالغة  مسيرة  كانت  واملتنافسات، 
في سعينا لعقد القمة األولــى للمرأة العربية نعيش شيئًا من 
الّضياع كمن يسير نحو السراب..ومع كّل محطة يأٍس وقلٍق 
وإحباط كّنا جند األمانة واإلحتضان وجتديد العزمية عند أّم 

األمهات العرب.. الشيخة فاطمة بنت مبارك الكتبي«.
وأضافت: »عندما بلغت املرأة العربية قّمتها األولى وشاهد 
اللواتي سعني  للعربيات  الكبيرة  اإلرادة  تلك  والعالم  العرب 

لتحقيق ذلك احلدث الذي يليق بأّمتهّن ودولهّن ووطنهّن العربي 
نفسها  تعكس  والتناقضات  املرير  الواقع  أّن  الكبير.. وجدنا 
على تلك اإلرادة الواعدة للمرأة العربية.. وجدنا حينها في نقاء 

صاحبة السمو كّل الّترّفع والكرم واحلكمة واالحتضان«.. 
وفي املناسبة، حتّدثت ممثلة السيدة نازك رفيق احلريري 
السيدة سلوى السنيورة بعاصيري ونقلت للحضور حتيات 
السيدة احلريري مثّمنة ومنّوهة باجلهود الكبيرة التي تبذلها 
الشيخة فاطمة بنت مبارك إليالء قضايا املرأة العربية واألسرة 
العربية كل رعاية، ومشيرة الــى انها: »وجــدت فيها منوذجًا 
ملا على املــرأة العربية واملسلمة أن تكون عليه إلحــداث تغيير 
ايجابي في مسارات التنمية االنسانية على الصعد الوطنية 

والعربية والدولية«.
وتخّللت الندوة كلمات لكل من رئيس منّظمة األسرة العربية 
جمال بن عبيد البح وامينتها العامة هدى بن يوسف ورئيس 
الكعبي،  علي سالم  االســريــة  التنمية  أمــنــاء مؤسسة  مجلس 
وممثلة جامعة الدول العربية إيناس مكاوي، وممثلة البرملان 
العربي سامية سيد أحمد، وعن املكتب التنفيذي ملجلس دول 
التعاون اخلليجي جنيبة عبد الله البنعلي، ووزيــرة الشؤون 

االجتماعية بدولة الكويت هند الصبيح. 
ثم جرى اإلعالن عن بيان ابو ظبي للسعادة االسرية.

بعد ذلــك، توّجه املشاركون الــى قصر الشيخة فاطمة بنت 
مبارك وجرى تقليدها »القالدة الذهبية للسعادة األسرية«. 

وكّرمت اللجنة املنظمة النائب احلريري بدرع تقديري ضمن 
احلفل اخلتامي الذي جرى خالله تكرمي املشاركني في اجللسة 

احلوارية. 

جتمهر عدد من أهالي سعدنايل احتجاجًا 

قتل جّدته مقابل 600 ألف ليرة 

أطلق موكب أمني تابع حلــزب الله النار في الهواء 
أثناء مــروره في سعدنايل، ما أحــدث بلبلة وتوترا في 

صفوف سكان املنطقة.
وفي التفاصيل، إّنه تزامن مرور موكب تابع لـ »حزب 
الله« على طريق سعدنايل – تعنايل بعد ظهر أمس، مع 
تشييع فقيدة من البلدة، فأطلق عنصر من احدى سيارات 

املوكب النار ظنًا منه أّن هناك إقفااًل للطريق على خلفية 
سياسية. 

إثر ذلك، أقدم عدد من شبان البلدة على قطع الطريق، 
وطالبوا املعنيني مبعرفة هوية املوكب ومحاسبة مطلقي 
النار، مهّددين بالتصعيد وقطع الطريق الدولية في حال 

لم يتم توقيف مطلقي الرصاص.

الداخلي  األمــن  لقوى  العامة  املديرية  أعلنت 
- شعبة العالقات العامة يوم أمس عن »العثور 
على املــواطــنــة )هــنــد املــقــدم مــوالــيــد عــام 1935، 
في  الكائن  منزلها  داخـــل  هــامــدة  جثة  لبنانية( 
عند  في طرابلس،  العسكر  الزاهرية/خان  محلة 
الساعة 11،00 من تاريخ 2015/3/25. ونتيجة 
بحفيد  االشتباه  مت  واالستقصاءات،  للتحريات 
املجني عليها املدعو: ) أ. هـ. مواليد عام 1978، 
لبناني(، حيث متكن عناصر فصيلة السويقة في 
وحدة الدرك اإلقليمي من توقيفه بالتاريخ ذاته. 
وبالتحقيق معه اعترف بأنه أقدم على قتل جدته 
خنقا بواسطة حجابها، بقصد سرقة مبلغ ستماية 
ألف ليرة لبنانية كانت بحوزتها. والتحقيق جار 

بإشراف القضاء املختص«.
} بــدورهــا، ألقت عناصر من امــن الــدولــة في 
الكورة القبض على )م.ض(، في احد معامل امللح 
االمنية،  لتورطه في حــوادث طرابلس  انفه،  في 

وحولته الى القضاء املختص.

قضت الطفلة السورية بيان علي العبد غرقا، إثر سقوطها 
في غفلة من ذويها في بركة لتربية االسماك في محلة الشواغير 
على نهر العاصي. وبعد العثور عليها، مت نقلها الى مستشفى 
العاصي في الهرمل، حيث تبني أّنها فارقت احلياة، ثم ووريت 

الثرى في جبانة البلدة مبشاركة حشد من االهالي.
} مــن جهة اخـــرى، ُأصــيــب شخصان بــجــروح فــي حادث 
سير وقع بني سيارة من طــراز مرسيدس ودراجــة نارية، على 
أوتوستراد املنية الدولي مقابل سوبر ماركت مطر، وقد نقل 
اجلريحان بواسطة سيارتي إسعاف إلى مستشفى اخلير في 
فــإن أحــد املصابني حالته  املنطقة. وبحسب معلومات أولية، 
حرجة، وقد تسّبب احلادث بازدحام السير بعض الوقت على 

األوتوستراد.
} وفــي ساحة التل فــي طرابلس، تــطــّور إشــكــال فردي 
وقع بني شابني من آل السلو وقرعلي، الى إطــالق نــار، وال 

اصابات.

} وفي سياق آخر، اندلع حريق في محل لأللعاب واملفرقعات 
النارية في محلة بيت جيدة في بلدة عاصون - الضنية، وأتى 

على محتويات احملل بأكملها.
وتبني أّن احلريق ناجم عن قيام صاحب احملل محمد جيدة 
بتلحيم باب احملل، فتطايرت شرارات النار إلى الداخل، ولم ُيفد 

عن وقوع إصابات.
وحضرت إلى املكان عناصر من قوى األمن الداخلي إلجراء 

حتقيق باحلادث.
} وفي عمشيت، أقدم مجهولون بواسطة الكسر واخللع، 
على سرقة مبلغ 5 ماليني ليرة لبنانية من صندوق خزنة ثانوية 
عمشيت الرسمية، وعلى سرقة جهاز كومبيوتر من محل »نيو 

فاشن« املجاور للثانوية.
ــــة اجلنائية،  وحــضــرت الـــى املــكــان الــقــوى األمــنــيــة واألدل
التي عملت على رفع البصمات، وبوشرت التحقيقات لكشف 

السارقني.

وفاة طفلة غرقًا وجريحان بحادث �ضري و�ضرقة ثانوية

في  والطفل  األم  احتفاالت  استمّرت 
بيروت واملناطق، حيث شــّددت الكلمات 
على تعزيز دورها في األسرة لبناء جيل 
من الشباب الوطني الواعد، وحّيت األم 
واحملبة  الــعــطــاء  معاني  تستلهم  الــتــي 
ونكران الذات، ورفض العنف والتعنيف، 
كــمــا جـــرى تــكــرمي عـــدد مــن األمــهــات في 

املناسبة.
} ففي بيروت، أقــام »احتــاد الشباب 
الوطني« ملناسبة عيد االم، حفل تكرمي في 
مركزه - برج ابي حيدر، شّدد فيه رئيس 
االحتاد عبدالله جنم على »أن تكرمي االم 
هو تكرمي للوطن واالنسان ألنها مدرسة 
االخالقية  بالقيم  املؤمن  االنسان  لبناء 
واالنــســانــيــة والــوطــنــيــة، وأن االحتفال 
بـــاألم هــو تــكــرمي للبشرية جمعاء وأقل 

تقدير لدورها في بناء االسرة والوطن«.
ـــال: »إنــنــا الــيــوم نــواجــه حتديات  وق
كبيرة وخطيرة تستوجب على االمهات 
التصدي لها للحفاظ على أوالدهن، ومن 
االسالم  التحديات تشويه صــورة  هــذه 
احلنيف على أيدي اجلماعات املتطّرفة«.

} ومن إقليم اخلروب، أفاد مراسلنا 
عصام احلجار بأّنه حتت عنوان »العنف 
االســــري« نــّظــم »مــجــمــع إقــلــيــم اخلروب 
للرعاية والتنمية« و»مركز وادي الزينة - 
مؤّسسات الرعاية االجتماعية«، ملناسبة 
»يوم املرأة العاملي« ندوة في قاعة املجمع 
ــا، بــحــضــور رئــيــس »احتــــاد  - كــتــرمــاي
بلديات إقليم اخلروب الشمالي«  الرائد 
كترمايا  بلدية  رئــيــس  مــنــصــور،  محّمد 
الدكتور بالل قاسم، مدراء مدارس وافراد 
هيئات تربوية، وممثلني عن اجلمعيات 

واألندية وحشد من السيدات.
استهلت الندوة بكلمة ملديرة املجمع 
نورما الزين، فلفتت الى ان مجمع اإلقليم 
أطيافهم،  بكافة  املنطقة  أبناء  احتضن 
على  وعمل  املستفيدين  قضايا  وتبّنى 
الضغط على أصــحــاب الــقــرار ملصاحلة 

القضايا اإلنسانية واالجتماعية.

ــة رابـــحـــة يـــاســـني، وحــشــد من  ــي اإلمنــائ
السيدات واالمهات.

ــقــى رئــيــس اللجنة  وبــاملــنــاســبــة، أل
االجــتــمــاعــيــة فـــي الــبــلــديــة اشــــرف عبد 
الرحمن كلمة هّنأ فيها األمهات، ثم ألقى 
فيها على  أثنى  املهندس درويــش كلمة 
الــدور القيادي والطليعي لــألم في بناء 

املجتمعات.
مدرسة  مديرة  ألقتها  األمــهــات  كلمة 
داريـــا نــدى حسن، فــأكــدت »ان عمل االم 
عظيم لذلك تستحق التكرمي، ألنها تزرع 

الفضيلة في نفوس ابنائها«.
ــم ألــقــت الــطــالــبــة مــنــار خــلــف كلمة  ث

وصفت االم باألمة«.
املعلمة  فألقتها  املعّلمات  كلمة  امــا 
نيفني دحـــروج، فــأكــدت »ان الـــوالء لألم 
يجب ان يتجّدد في كل حني ألنها تنقلنا 

من عتمة اجلهل إلى نور العلم«.
ـــّدم رئــيــس الــبــلــديــة درع  ـــك، ق بــعــد ذل
راقصة  لــوحــات  احلفل  وتخلل  البلدية 

واناشيد وقصائد قدمها الطالب.
} ومــن صيدا، أفــاد مكتب »اللـواء« 
أقامت  والطفل  األم  عيَدْي  ملناسبة  بأنه 
»روضــة الشهيد معروف سعد« احتفاال 
في مبنى الروضة حضره أهالي األطفال 
األطفال  قــدم  حيث  اجلمعية،  وأعــضــاء 
الفنية ومجموعة  الــرقــصــات  عـــددًا مــن 
من األغاني الهادفة التي عّبروا فيها عن 
محبتهم ألمهامت، وعن فرحهم بعيَدْي األم 

الطفل وقدوم فصل الربيع. 
} وفي طرابلس، أقام »منتدى العزم 
للتنمية االجتماعية« حفل غداء تكرمييًا 
مطعم  فــي  وأمهاتهم  إلــيــه،  للمنتسبني 
»دار القمر«،  تخّللته كلمة ملنسقة املنتدى 
مــرمي صالح حّيت فيها األم، ورأت فيه 
»مــنــاســبــة يــجــدر بــنــا الـــوقـــوف عندها 
الستلهام معاني العطاء واحملبة ونكران 
الــذات«، وأثنت على »دور األم في تربية 
األجيال، وإعدادها لتقود سفينة الوطن 

واألمة في املستقبل«. 

طبيب لبناين من اأهم

جّراحي العظام يف اإيطاليا

البعريني يتقّبل التعازي 

بوفاة والدته

وعائلته  البعريني  وجيه  السابق  النائب  يتقّبل 
التعازي بوفاة والدته احلاجة زود محمد منير، التي 
وافتها املنّية يوم أمس )اخلميس(.  للرجال في قاعة 
»التجّمع الشعبي العكاري« - وادي الريحان - فنيدق، 

ثالثة أيام حسب السّنة الشريفة.

اجلي�ش نعى العميد 

املتقاعد لوي�ش اخلوري

ــاعــد لويس  ــق نــعــت قـــيـــادة اجلـــيـــش الــعــمــيــد املــت
اخلوري، الذي توفي في 24 اجلاري، وهو من مواليد: 
1936/9/16 – عندقت قضاء عكار، تطّوع في اجليش 
بصفة تلميذ ضابط اعتبارًا من 1957/10/7، رّقي إلى 
رتبة مالزم اعتبارًا من 1960/9/16، وتدّرج في الترقية 
اعتبارًا من 1987/7/1، متأهل وله  حتى رتبة عميد 

ولدان.

الطبيب حسن زمرلي

نشرت إحــدى أهــم املــجــالت االقتصادية 
اإليطالية فــي الــســادس عشر مــن شهر آذار 
اجلـــاري، مقالة أشـــادت فيها بــدور الطبيب 
زمرلي،  الــدكــتــور حسن  اإليــطــالــي  اللبناني 
املــولــود فــي مدينة طرابلس، والـــذي ترعرع 
وتــعــّلــم فيها، وحتــديــدًا فــي مــدرســة »اآلباء 
الكرمليني«، قبل أن يغادر عاصمة لبنان الثانية 
إلى مدينة بولونيا اإليطالية للتخّصص في 
في  أصبح  واملفاصل، حيث  العظام  جراحة 
ما بعد رئيسًا جلهاز قسم جراحة العظام في 

مستشفى »ماريا سيسيليا«.
 »Il sole 24 ore« مــجــلــة  واعـــتـــبـــرت 
أّن »الــدكــتــور زمــرلــي هــو مــن أبـــرع األطباء 
املتخّصصني  األوروبــيــني  اإليطاليني وحتى 

في جراحة العظام ومفاصل الركب«.

حجز عقار لب�ضري  

ل�ضتبداله بالكفالة

النيابة  قــرار  على  بناًء 
الــعــامــة املــالــيــة، مت وضع 
إشــــــــارة مـــنـــع الـــتـــصـــّرف 
بالعقار الرقم 708 كفرحبو 
ــس الــــذي ميلكه  ــل - طــراب
ابراهيم  املتقاعد  العميد 
ــوقــوف فــي جرم  بــشــيــر، امل
عامة  أمــــــــوال  اخــــتــــالس 
العليا  الهيئة  ــى  ال عــائــدة 
أبــرز سند  بعدما  لالغاثة، 
محكمة  الــى  العقار  ملكية 
اجلــــنــــايــــات فــــي بـــيـــروت 
املالية  بالكفالة  الستبداله 
مقابل  ليرة  مليار  البالغة 
فأبدت  ــه،  ــل ــي ســب تــخــلــيــة 
الطلب  بــرد  رأيــهــا  النيابة 

وحجزت على العقار.


