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وزير البيئة يتر�أّ�س اجتماع ًا
للجنة مكافحة التل ّوث البيئي

نموذجي
«بيت ال�شباب والثقافة» في ذوق مكايل ...مثال
ّ

من الندوات التي تقام في المركز

هبة ع ّباس
يش ّكل «بيت الشباب والثقافة» القلب النابض
للنشاطات الثقافية التي تقام في ذوق مكايل في
كسروان ،وهو مركز ثقافي يقصده ر ّواد الثقافة
في تلك المنطقة.
ي��ه��دف ال��ب��ي��ت إل���ى تشجيع ال��ص��ن��اع��ات
االبداعية وتعزيز الفنون وحوار الثقافات ،وهو
خدمة بلدية عامة ،أسسته بلدية ذوق مكايل
ع��ام  ،2009وه��و عضو في شبكة «آ ّن��ا ليند
فاونديشن» التابعة لبرنامج الشراكة األوروبية
ـ المتوسطيّة.
ولإلضاءة على أهداف هذا البيت ونشاطاته
وإن��ج��ازات��ه ،ك���ان ل��ـ«م��وق��ع ب��ل��دي��ات لبنان
اإللكتروني» حديث مع إليان فرسان ،مديرة
«بيت الشباب والثقافة» ،التي أشارت إلى أن
البيت هو مؤسسة تابعة للبلدية ،لذلك فإن
رأس الهرم المسؤول عن هذا البيت هو رئيس
البلدية المحامي نهاد نوفل ،مؤكدة أن كل شيء
يتم بالتنسيق مع رئيس البلدية ،إذ أن هناك
اجتماعا ً أسبوعيا ً معه ،حيث ُتطرح المشاريع
والموافقة عليها من دون تدخله في التفاصيل
التقنية التي تبقى من مسؤولية فرسان ،التي
يعاونها عدد كبير من المتطوعين من مختلف
المجاالت سواء من صحافيين ،ك ّتاب أو تقنيين،
إلى جانب عدد كبير من الشباب والصبايا من
داخل ذوق مكايل وخارجها.
وبالحديث عن النشاطات التي يقوم «بيت
الشباب والثقافة» ،أكدت فرسان أن هذا البيت
ق��د أق���ام وم��ن��ذ تأسيسه ع��ام  2009مئات
النشاطات الثقافية المختلفة ،من توقيع كتب،
حفالت موسيقية ،أمسيات شعرية ،ن��وادي

 ...وعروض مسرحية
سينما ،مسرح ،اجتماعات موسيقية ،معارض
نحت ورس��م ،وأي شيء قد يدخل ضمن إطار
النشاط الثقافي ،بالتعاون مع أركان عديدة من
المجتمع المدني ،كالجمعيات غير الحكومية
المحلية واإلقليمية ،وال��س��ف��ارات والمراكز
الثقافيّة ،والمنظمات الدولية ،والجامعات
والفنانين الشبّان .وهذه النشاطات تتوجه إلى
جميع األعمار سواء األطفال ،الشباب ،النساء أو
كبار السن.
وأشارت فرسان إلى أنه إلى جانب النشاطات
الثقافية ،هناك دورات تدريبية يقوم بها البيت،
منها محو األميّة اإللكترونية لدى النساء ،وذلك
بالتعاون مع شركة «ميكروسوفت» ،إضافة
إلى دورات تدريب عن اإلعالم الجديد ومواقع
التواصل االجتماعي ،دورات اللغات أو المواد
العلمية للتالميذ الذين يعانون ضعفا ً معيناً،
إلى جانب النشاطات الترفيهية وبعض حمالت
التوعية ،مثل منع التدخين في األماكن العامة،
إذ كان «بيت الشباب والثقافة» أول من أطلق
هذه الحملة في شباط عام  ،2010وكان بذلك
أول مؤسسة عامة تعتمد قانون منع التدخين،
قبل أن يق ّر القانون في المجلس النيابي ،إضافة
إل��ى حمالت التوعية منها م��ا يخص مرض
السكري ،ترشيد استعمال االنترنت ،والتحرش
الجنسي مع جمعية «نسوية».
وفي ما يخص أهداف البيت األساسية ،أكدت
فرسان أن البيت يضع نصب عينيه تشجيع
الصناعات اإلبداعية وبناء االنسان الملتزم،
مضيفة« :لبنان ال يمتلك أي م��واد أولية من
حديد أو بترول ،وال يعتمد على قطاعي الصناعة
أو الزراعة ،لذا فإن المخزون األس��اس للبنان
يكمن في شبابه المتعلم ،وبدال ً من تصدير هذه
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األدمغة إلى الخارج ،نحن نعمل إلبقاء هؤالء
الشباب في لبنان ودع��م فكرهم االبداعي من
خالل بناء قدراتهم ،وذلك عبر تعليمهم كيفية
تسويق أفكارهم وتظهيرها إلى المجتمع من
خ�لال اإلع�لام الجديد ،إضافة إل��ى ذل��ك ،ومن
خالل النشاطات التي نقوم بها ،فإننا نساعد
الشباب للتدرب في مختلف المجاالت ،إذ أشرف
شخصيا ً على التدريب أو عبر خبراء مختصين،
كما نعمل جاهدين إلرساء ثقافة التطوع وهي
ثقافة غير منتشرة في لبنان».
وأك��دت مديرة «بيت الشباب والثقافة» أن
البيت ومنذ تأسيسه عام  2009عمل مع أكثر
من  50سفارة ومركز ثقافي وجمعيات لبنانية
وإقليمية ودولية ،إال أن الممول األساسي له
ه��و بلدية ذوق مكايل ،وال وج��ود لممولين
أف����راد ،وأض��اف��ت« :ق��د ن��ق��وم أح��ي��ان �ا ً بجلب
رع��اة لبعض النشاطات التي نقوم بها ولكن
ذلك قليل ج��داً ،فالمبالغ األساسية تتكبدها
البلدية ،إال أن طريقتنا ف��ي ترشيد االنفاق
واالعتماد على المتطوعين يسمح لنا بالقيام
بالكثير من النشاطات المهمة بتكلفة قليلة
ج��داً» ،وأوضحت أن المشاكل االساسية التي
يواجهها العمل تكمن في قلة التمويل فالقوانين
التي ترعى المجالس المحلية أو البلديات ال
تسمح للبلديات بأن تأخذ على عاتقها ما هو
مهمتها األساسية أال وهي تطوير اإلنسان ،فهي
المؤسسة األولى التي تحتك بشكل مباشر مع
المواطنين ،لذا ال بد من تطوير هذه القوانين
لتصبح البلدية قادرة على توظيف أشخاص
من أصحاب الكفاءة للمساعدة ،إذ إن المبالغ
المرصودة للتوظيف ضئيلة جداً.
وعن إنجازات البيت لفتت فرسان إلى بلوغ

بيت الشباب والثقافة نهائيات مسابقة جائزة
غوانغزو العالمية لإلبداع المدني في الصين،
التي جرى تنظيمها بالتعاون مع منظمة المدن
والحكومات المحلية التابعة لألمم المتحدة
والمنظمة العالمية للمدن الكبرى (متروبوليس)
عام  2012في مدينة غوانغزو ،وبلغت مدينة
ذوق مكايل التصفيات النهائية من ضمن 30
بلدية عالمية عن مبادرة «بيت الشباب والثقافة
لبناء مجتمعات أف��ض��ل» ال��ت��ي ت��ه��دف إلى
استحداث سياسات شبابية تخلق التواصل
مع الحكومة المحلية ،وتتضمن تمكين قدرات
الشباب وخلق الفرص لهم في مجاالت الثقافة
والعمل والتشبيك والصناعات اإلبداعية.
وأك��دت فرسان أن بلوغ بلدية ذوق مكايل
التصفيات النهائية واع��ت��ب��ار م��ب��ادرة بيت
الشباب والثقافة من اإلبداعات المدنية الجديرة
بالتقدير عالميا ً يشكل إنجازا ً كبيرا ً بحد ذاته
بحيث نافست مدينة الـ 35ألف نسمة أرقى
مدن العالم وأغناها وأكبرها على غرار فيينا
وس��ي��وول وفانكوفر وك��اب ت��اون ومكسيكو
ودوسيلدورف وسنسيناتي وبيونيس آيرس
وساو باولو وطهران.
وفي الختام ،أملت فرسان تطوير قوانين
البلديات في لبنان ليصبح للبلدية دور أكبر،
إذ ال وج��ود لالمركزية اإلداري��ة في لبنان كما
يقولون ،فالبلدية غير قادرة على العمل من دون
العودة إلى الوزير المختص .كما أشارت إلى
ضرورة زيادة ميزانية وزارة الثقافة وضرورة
تعاونها مع المراكز الثقافية األخرى وعدم أخذ
القرارات بشكل فردي من دون األخذ برأي أيّ
أحد آخر.

با�سل ترحيني� ...أ�صغر لبناني يت�س ّلق قمة كلمنجارو
لبناني ف��ي وضع
نجح ط��ال��ب
ّ
اسمه ضمن أصغر متسلقي الجبال
ف��ي لبنان وال��ع��ال��م ،بعد أن تمكن
من بلوغ قمة جبال كلمنجارو في
تنزانيا ،التي يبلغ ارتفاعها 5900
متر ،بعد رحلة شاقة برفقة مجموعة
من المتسلقين استمرت سبعة أيام،
انسحب خاللها البعض ،بينما استمر
الطالب باسل حيان ترحيني من بلدة
عبا الجنوبية في التسلق ليبلغ هدفه
بنجاح ،إذ بلغت درجة الحرارة في
األعلى نحو  15إلى  20درجة مئوية
تحت الصفر ،إضافة إلى هبوط نسبة
األوكسجين إلى النصف عن مستوى
سطح البحر.
وحقق باسل ترحيني ( 14سنة)
إنجازا ً مهما ً على مستوى لبنان بعد
نجاحه في اعتالء قمة كلمنجارو التي
تص ّنف على أنها أعلى قمة جبلية في
أفريقيا ،وأعلى جبل قائم بذاته في
العالم ،وإحدى القمم السبع الشاهقة
في ق��ارات العالم ،إذ يبلغ ارتفاعها
نحو  5895متراً ،ليكون بذلك أصغر
لبناني يحقق هذا اإلنجاز للبالد.

ترأس وزير البيئة محمد المشنوق
ف��ي مكتبه ف��ي ال�����وزارة ق��ب��ل ظهر
أمس ،أول اجتماع للجنة التوجيهية
لمشروع مكافحة التلوث البيئي في
لبنان الذي يهدف إلى تسهيل التزام
القطاع الصناعي المعايير البيئية.
وج��رى في االجتماع عرض ألهداف
المشروع ولمهمات اللجنة التوجيهية
التي تضم ممثلين ل��وزارات البيئة
والمال والصناعة ومصرف لبنان
ومجلس اإلنماء واإلع��م��ار وجمعية
ال��م��ص��ارف وجمعية الصناعيين
وات��ح��اد غ��رف التجارة والصناعة
والزراعة ،إضافة إلى البنك الدولي
وال��س��ف��ارة اإلي��ط��ال��ي��ة بصفتهما
الممولين الرئيسيين للمشروع،
وس��ت��ت��ول��ى ه���ذه ال��ل��ج��ن��ة توجيه
السياسات العامة لمشروع مكافحة
التلوث البيئي وتأمين التنسيق بين
الهيئات المعنية واإلش����راف على
حسن سير العمل.
ورحب المشنوق بأعضاء اللجنة
وقال« :إننا نقترب في لبنان من الجو
األوروب���ي ف��ي التعامل م��ع البيئة،
ف��وزارة البيئة هي أم ال���وزارات في
أوروب��ا ولها القرار الفصل ،ووصلت
إل��ى مستوى من ال��ق��رارات الملزمة
للحكومة .وإن شعار بيئتي وطني
هو شعار شامل ،فالبيئة ال تنتهي
عند عتبة المنازل ،وعلينا التوفيق
ب��ي��ن ال��ت��ط � ّور ال��ص��ن��اع��ي م��ن جهة
وسالمة الموارد الطبيعية من جهة
أخرى ،وإذا لم نفعل ولم نلتق للبحث
في المواضيع التنموية والحيوية،
فعبثا ً نحاول اإلصالح والتطور».
وتطرق إلى مسألة النفايات فقال:
«لدينا  736مكبا ً عشوائيا ً ولدينا
مطمر الناعمة ،ونسعى للوصول إلى
تصور حول خطة طوارئ مع اللجنة

المشنوق مترئسا ً االجتماع أمس
الوزارية التي شكلها مجلس الوزراء
برئاسة تمام سالم لمرحلة ما بعد
إقفال المطمر في ،2015/01/17
ف��إق��ف��ال المطمر ال ي��ح� ّل المشكلة،
وال��س��ؤال ال��م��ط��روح أي��ن سنذهب
ب��ال��ن��ف��اي��ات ال��ص��ل��ب��ة؟ وف���ي إط��ار
مكافحة التلوث البيئي ،اضطررنا
أخ��ي��را ً أن ن��ؤك��د األح��ك��ام بتطبيق
ق��رارات اإلقفال لمسالخ األبقار في
مجرى الغدير نظرا ً إل��ى تأثيراتها
على الصحة وعلى سالمة الغذاء في
المحيط ،فال يمكن أن تؤذي بيئيا ً من
دون أن ُتحاسب”.
وأك���د وزي���ر البيئة أن م��ش��روع
مكافحة التلوث ي��دخ��ل ف��ي صلب
ع��م��ل وزارة البيئة لحسن إدارة
المخاطر البيئية ،أكانت ناتجة من
المؤسسات الصناعية المصنفة أم
متعلقة ب���إدارة النفايات المنزلية
الصلبة أم بموضوع شح المياه الذي
ي ّ
ُحضر له حملة وطنية بمشاركة

(داالتي ونهرا)
جميع األط��راف من القطاعين العام
والخاص والمجتمع المدني .فلدينا
ندرة مياه والمتساقطات هذه السنة
ال تكفي ،ولم تصل إلى نصف المعدل
ال��ع��ام ،وال��س��ؤال المطروح من أين
سنأتي بالمياه؟.
ولفت إلى ض��رورة اإلض��اءة على
ال��ح��واف��ز ال��ت��ي يقدمها ال��م��ش��روع
للمؤسسات الصناعية وما تعود به
من فوائد على القطاع الصناعي.
وختم المشنوق مؤكدا ً أن كل هذه
القضايا تدفعنا إلى مثابرة الجهود
إلنجاح هذا المشروع وتعميم تجربته
على القطاعات الحيوية األخرى.
ومن جملة نشاطاته أمس ،التقى
المشنوق بعد الظهر السفير الفرنسي
باتريس باولي بحضور مدير الوكالة
الفرنسية للتنمية ليونيل كاثريني،
وج��رى ع��رض األوض���اع ف��ي لبنان
وال��م��ن��ط��ق��ة ،وس��ب��ل ال��ت��ع��اون بين
البلدين في المجال البيئي.

اتفاق بين «رودز فور اليف» والمركز الط ّبي في «الأميرك ّية»

قا�سم :ثقافة الإنقاذ مه ّمة وطن ّية
أ ّكدت رئيسة جمعيّة «رودز فور اليف» زينة قاسم أنّ
ثقافة اإلنقاذ هي المه ّمة الوطنيّة األولى التي من واجب
المجتمع المدني االضطالع بها ،خصوصا ً في ظ ّل األوضاع
األمنية التي يَمر ِبها لبنان حال ّياً.
كالم قاسم أتى خالل توقيع عقد شراكة بين الجمعية
والمركز الطبي في الجامعة األميركية في بيروت ،تلتزم
بموجبه «رودز فور اليف» تمويل برنامج إنقاذي ،يُضاف
إلى برنامجين ساب َقين ،مع ّد لتدريب قطاع ال ّتمريض.
وسيت ّم التدريب في المركز الطبي في الجامعة األميركية
في بيروت ،على أح��دث تقنيات تقويم ح��االت اإلصابَة
البالغة والتدخل لعالجها.
البرنامج المعروف باسم  ،ATCNوالذي يتوجه إلى
الممرضين ،هو حلقة من حلقات ثالث ،شملت األوليان منها
أطباء الطوارئ من خالل برنامج  ،ATLSوالمسعفين من
خالل برنامج  ،PHTLSباتت «رودز فور اليف» تغطي
تكاليفها مجتمعة.
ورأت قاسم خالل حفل التوقيع الذي نظم داخل حرم
المركز الطبي في الجامعة األميركية في بيروت ،بحضور
الطب في الجامعة
الدكتور زياد غ� ّزال ،نائب عميد كليَّة
ّ
األميركيَّة ومركزها الطبي ،والعميد المساعد لمكتب
غسان حماده ،والمديرة
ال ّتثقيف الطبّي المستم ّر الدّكتور ّ

الوطنيّة ِلبَرنامَج  ATCNديانا سكاف ،أنّ اكتمال حلقات
التدريب التي بوشر بأ ّولها منذ سنتين مع أطباء الطوارئ،
واس ُتكملت مع الصليب األحمر اللبناني ،ث ّم مع قطاع
التمريض اليوم ،يع ّد ضمانة لزيادة مَلحوظة في معدَّالت
َ
يسقطون ك ّل
إنقاذ ذوي اإلصابات البليغة في لبنان الذين
يوم ج ّراء الحوادث المختلفة.
واعتبر مدير مكتب التثقيف الطبي المستمر في المركز
الطبي في الجامعة األميركيَّة في بيروت الدكتور جورج
أب��ي سعد أن ب��روت��وك��ول  ATCNالمع ّد للمم ّرضين
سيَفتح أبواب المركز الطبي المذكور أمام
والممرضاتَ ،
مئات من العاملين في هَ ذا القطاع الحيوي من كل المناطق
والمستشفيات في لبنان تماشيا ً مع مبدأ توفير الثقافة
اإلنقاذية للجميع الذي يش ّكل مهمة مشتركة بين رودز فور
اليف والمركز الطبي للجامعة األميركية في بيروت.
سعد أن «عَ قد الشراكة هذا سيفتح أبواب
وأضاف أبي َ
المركز الطبي بتجهيزاته وخبراته أمام أطباء الطوارئ
والممرضين وال��م��م��رض��ات ،بما يتوافق م��ع المعايير
العالمية لهذين البروتوكو َلين اللذين يملك المركز الطبي
للجامعة األميركية في بيروت حقوقهما الحصرية من
الجمعية األميركية للجراحين والـSociety of Trauma
 Nursesفي الواليات المتحدة األميركية».

من هنا وهناك
�إجراءات احترازية في المطار منع ًا النتقال «�إيبوال»

موجها ً إلى شركات الطيران العاملة في المطار ،طلبت
أصدرت رئاسة مطار بيروت الدولي تعميما ً ّ
فيه تزويد مركز الحَ جر الصحي في المطار بأسماء المسافرين القادمين من دول :غينيا ،وسيراليون
وليبيريا ،التخاذ االجراءات الالزمة في مركز الحجر الصحي.
وجاء هذا الطلب بنا ًء على التعميم الذي صدر أمس عن وزارة الصحة العامة بشأن اإلجراءات
الموجب اتخاذها بالنسبة إلى المسافرين القادمين من بعض الدول األفريقية إلى لبنان عبر المطار،
بعد انتشار فيروس «إيبوال» في البلدان األفريقية المذكورة.

لقاء حواري في «الجنان»

استقبلت جامعة الجنان سفيرة النمسا في لبنان أورسوال فارينغر ،في لقاء حواري حول تجربة
النمسا في االتحاد األوروبي.
رحبت األستاذة سوسن عصفور غزال بالحضور وبالسفيرة
بعد النشيدين اللبناني والنمساويّ ،
لحضورها في رحاب الجامعة.
وكانت كلمة للسفيرة تحدّثت فيها عن النمسا ومعالمها الجغرافية ولغتها ومجموعاتها العرقية.
كذلك قامت فارينغر بعرض تاريخي للنمسا منذ عام  1976واحتاللها من قبل النازيين ،إلى توقيع

سفيرة النمسا خالل زيارتها إلى جامعة الجنان

معاهدة صيانة االستقالل عام  1955حين أصبحت فيينا جسرا ً بين الشرق والغرب خالل فترة
الحرب الباردة.
وتحدّثت عن األوضاع االجتماعية واالقتصادية والسياسية وعن النظام في النمسا ،شارحة
األسباب الداعية لدخولها وانضمامها إلى االتحاد األوروبي ومميزات هذا االنضمام.
أما رئيس اتحاد بلديات الفيحاء الدكتور نادر غزال فتحدّث عن التعاون المشترك بين بلدية
طرابلس والسفارة النمساوية ،ودور السفارة في لبنان واهتمامها بإعطاء صورة مميزة عن طرابلس
ومؤسساتها التعليمية.
ثم فتح باب الحوار والنقاش بين الحضور من فعاليات اقتصادية واجتماعية وثقافية وطالب مع
السفيرة ،وأدار هذا الحوار الدكتور رضوان الشغري.
اخ ُتتم اللقاء بتقديم نائب الرئيس الدكتورة عائشة يكن درع الجامعة للسفيرة وأخذ الصورة
التذكارية.

لقاء في «ال�صفدي» حول تر�شيد ا�ستهالك المياه

رعت اللبنانية األولى وفاء سليمان ممثلة بالوزيرة السابقة منى عفيش حفل إطالق جمعية
التعاضد والعطاء في مجاالتها اإلنسانية ،خالل ندوة نظمتها بالتعاون مع بلدية جبيل في قاعة
أنطش جبيل ،حضرها وزيرة المهجرين أليس شبطيني ،وزير العمل سجعان القزي ممثالً بالمهندس
روكز زغيب ،راعي األبرشية المطران ميشال عون ،القائمقام نجوى سويدان فرح ،رئيس البلدية زياد
الحواط ،نقيب المحامين جورج جريج ممثالً بالمحامي كميل متى ،الشيخ غسان اللقيس ،األمين
العام األسبق للكتلة الوطنية المحامي جان الحواط ومدعوون.
بعد النشيد الوطني تحدث عون عن أهمية الوقوف إلى جانب ذوي الحاجات اإلضافية ،مشددا ً
على أن الكنيسة تعي دوره��ا في هذا المجال وتلتزم بأن تصبح بيتاً ،أبوابه مفتوحة لهؤالء
األشخاص ،معربا ً عن رغبة الكنيسة في أن تكون قريبة منهم ومن عائالتهم ،واعية أن النقص في
االنتباه إليهم يزيد من عذابهم ووحدتهم في حين أن اإليمان الشاهد بالمحبة والمجانية يعطيهم
القوة والمعنى للحياة» ،معلنا ً إنشاء راعوية خاصة في األبرشية لتفعيل االهتمام باألشخاص من
ذوي االحتياجات اإلضافية.
وتناول رئيس الجمعية طنوس نصار تمايز جمعية التعاضد والعطاء عن سواها في الغاية
والتطلعات واأله��داف وال��رؤى ،ال سيما لجهة دمج المعوق بالمجتمع والوقوف إلى جانب ذوي
الحاجات اإلضافية من خالل تجهيز مدرسة رسمية الستقبال الطالب المعوقين إلى جانب اآلخرين،
وإقامة احتفاالت رياضية واجتماعية مشتركة محلية ودولية والسعي إلى تأمين ما هو ميسر من
فرص العمل وكذلك السعي إلى إنشاء بيت المسنّ .
وتطرق جرجس الخوري إلى البعد االجتماعي لإلعاقة في لبنان والعالم ،وشدد «على ضرورة
إدراك المجتمع واقع الحواجز والموانع التي يرفعها في وجه األشخاص ذوي اإلعاقة» ،مشيرا ً «إلى
أن الوضع يستدعي سهر المجتمع وسلطاته المحلية وإدارات الدولة ومجمل القطاع الخاص على
دمج المعاقين وتفعيل طاقاتهم وعدم إبقائهم مهملين مهمشين».
ولفت الحواط إلى دور بلدية جبيل في مساندة الجمعيات المحلية لتقوم بواجبها اإلنساني
واالجتماعي ،إضافة إلى تأمين فرص عمل للمعوقين واالستفادة من خبراتهم في بناء مؤسسات
الدولة.

ّ
نظمت «مؤسسة الصفدي» من
خالل لجنة نساء حي ضهر المغر،
لقا ًء توعويا ً حول موضوع ترشيد
استهالك المياه ،وذل��ك في مركزها
االج��ت��م��اع��ي «أك��ادي��م��ي��ة ال��م��رأة».
ويندرج ه��ذا النشاط ضمن الخطة
االستراتيجية التي وضعتها اللجنة
لعام .2014
وتلفت المسؤولة االجتماعية في
المركز مروى ملقي إلى أن موضوع
المياه اختير من قبل سيدات اللجنة،
كونه يعتبر إشكالية ب��دأت تتبلور
شيئا ً فشيئا ً في لبنان ،خصوصا ً في
الوقت الحاضر ،نتيجة تراجع نسبة
هطول األمطار خالل فصل الشتاء.
اللقاء الذي حاضر وأدار النقاش
فيه ،الخبير في معالجة مياه الشرب
ورئ��ي��س نقابة مستخدمي وع ّمال
مؤسسة مياه لبنان الشمالي كمال
مولود ،شاركت فيه  40ام��رأة بين
 30و 60سنة ،أتين من مناطق :ضهر
المغر والسويقة واألسواق القديمة.
ورك��ز مولود في كلمته على توعية
النساء على موضوع المياه بشكل
ع���ام ،وع��ن أزم���ة المياه ف��ي لبنان

�إطالق جمعية التعا�ضد والعطاء

قاسم وغزّال وحماده وعدد من الحضور

بشكل خ��اص ،وم��دى تأثيرها على
المستقبل ،ط��ارح�ا ً السبل الكفيلة
بترشيد استخدام المياه من أجل
المحافظة عليها ،حيث دار نقاش
وتبادل أفكار حول كيفية الحد من
هدر المياه في المنزل والعمل وفي
المدينة ككل.
واعتمد مولود في محاضرته على
ش��رح مبسط لبعض المعلومات
العلمية المتعلّقة بالمياه كتكوينها
وأهميتها ودورها في حياتنا اليومية،
ثم تط ّرق إلى موضوع أزمة المياه في
لبنان على مدى السنوات السابقة،
مؤكدا ً أن ما شهده لبنان سابقا ً لم
يكن بسوء المرحلة الحالية ،شارحا ً
للمشاركات أن نسبة المتساقطات
هذا العام متدنية جدا ً سواء من حيث
الكمية أو طبيعة المناخ المتغيّر ،ما
يع ّرض لبنان لشح مياه في المستقبل
القريب ،وهو ما حذر منه الخبراء.
وألن ال��ت��ل � ّوث ع��ام��ل م��ن ال��ع��وام��ل
المنذرة بخطر التعرض لشح المياه،
تناقش مولود مع النساء حول حجم
النفايات وطريقة طمرها وكيفية
تسببها بتلوث المياه الجوفية ،ما

يعني أننا سنخسر مخزون المياه
لألعوام المقبلة ،أضف إلى ذلك أن
زي���ادة ع��دد ال��س� ّك��ان وقلة ال��م��وارد
المائية تفاقم أزم��ة شح المياه .ثم
تط ّرق للسياسات المعتمدة في إدارة
المياه وتوزيعها على السكان في
لبنان بشكل عام وفي طرابلس بشكل
خ���اص .وأك���د أن ال��ن��س��اء يتحملن
مسؤولية كبيرة في موضوع إدارة
المياه والحفاظ عليها كما ً ونوعاً،
خصوصا ً ف��ي أعمالهن المنزلية،
عارضا ً لهن مجموعة اقتراحات عملية
لترشيد استهالك المياه من دون هدر،
ووسائل للتعقيم سواء المأكوالت،
الصحون ،والمالبس ،بطرق أقل كلفة
وأقل استعماال ً للمياه.
وك����ان ن��ق��اش مستفيض ح��ول
هذه النقطة ،إذ طرحت الحاضرات
أسئلة حول بعض العادات اليومية
وكيفية استبدالها بوسائل أفضل،
واستفسرن أيضا ً عن وسائل معرفة
صالحية المياه للشرب من عدمها.
وفي نهاية اللقاءُ ،و ّزع��ت ملصقات
عليهن.

