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مناطق
تكريم ابراهيم في تبنين

يوم ترفيهي في «ا�ستراحة �صور» برعاية قهوجي

الأطفال للجي�ش� :أنت في القلب ولن نتخ ّلى عنك

محمد أبو سالم
ّ
نظمت «استراحة صور السياحية» برعاية
قائد الجيش ج��ان قهوجي ممثالً بالعميد
الركن وليد جعيتاني ،يوما ً ترفيهياً ،شارك
فيه حوالى  500طفل من مدارس مدينة صور
وضواحيها ،بحضورالنائب علي خريس ،قائد
الوحدة الكورية العاملة ضمن إط��ار القوات
الدولية «اليونيفيل» الكولونيل جونغ هاي،
وق��ي��ادات عسكرية لبنانية ودول��ي��ة وم��دراء
مدارس.
وانطلق االطفال المشاركون لتلوين العلم
اللبناني الذي يعتبر أكبر علم ُن ّفذ على بأيدي
االطفال في لبنان ،بطول  230مترا ً وعرض 70
سنتمتراً ،كما خصص له  400ريشة وطالء،
ويتجاوز وزنه  69كيلوغراماً.
وتخلل اليوم الترفيهي تقديم شخصيات
كرتونية اسكتشات معبّرة رافقت االطفال
حفلهم ،إضافة إلى رسم العلم اللبناني واسم
لبنان على الوجوه ،وسط أغان وطنية للجيش
وللوطن ،وسحب تومبوال وتوزيع جوائز على
االط��ف��ال المشاركين ،إضافة إل��ى قرطاسية

مقدّمة من الوحدة الكورية لنحو  100طالب.
وب��ع��د االن��ت��ه��اء م��ن تلوين ال��ع��ل��م ،حمله
المشاركون بمسيرة معبّرة انطلقت من أمام
«اس��ت��راح��ة ص��ور السياحية» وص��وال ً حتى
ثكنة بنوا بركات للجيش اللبناني وقدّموه لها
مو ّقعا ً من كافة الطالب المشاركين.
ولفت مدير االستراحة حليم حداد إلى أن
الفكرة راودته منذ ثالثة أشهر ،والهدف منها
أن يمضي االطفال في الجنوب يوما ً ترفيهيا ً
وطنيا ً وإنسانيا ً بامتياز ،وهذا ما يعلق االطفال
أكثر بوطنهم وجيشهم .داعيا ً إلى تكرار الفكرة
في المؤسسات اللبنانية كافة.
«البناء» التقت ع��ددا ً من األشخاص على
هامش ه��ذا ال��ح��دث ،وال��ل��ق��اء األول ك��ان مع
النائب علي خريس الذي رأى أن هذه المناسبة
الموجهة للجيش اللبناني وشهدائه هامة جداً،
ّ
وتعبّر عن التضامن الفعلي والحسي للوحدة
الوطنية والعيش المشترك والسلم األهلي،
وإثبات أن الجيش هو لكل اللبنانيين ،وهو
جيش وطني بكل ما للكلمة من معنى .مضيفا ً
أن الجيش اللبناني الذي يدافع عن الحدود
واإلنسان وال��ذي استطاع في الفترة األخيرة

أن يضبط األم��ن في طرابلس والبقاع وكل
المناطق اللبنانية ،يستحق أن نوجه له تحية
كبيرة له ولشهدائه األبرار.
مسؤولة قسم التسويق والمبيعات في
«استراحة ص��ور» ب��ان خليفة تقول« :قمنا
بهذا النشاط الترفيهي لألطفال ،وفي الوقت
نفسه هو هدف إنساني ووطني فهم يلونون
اليوم أط��ول علم لبناني ال��ذي سيقدم هدية
للجيش اللبناني ،كما أن ري��ع ه��ذا النشاط
يعود مباشرة ألبناء شهداء الجيش اللبناني،
وباختتام الحفل سنمشي سويا ً صغارا ً وكبارا ً
مع الفريق العامل في االستراحة لنقدّم العلم
في ثكنة الجيش في صور ،وصحيح أنّ هذا
العمل رمزي ،لكن األطفال سيشعرون جميعا ً
بقيمة تقديم العلم ،وك��ان هنالك إقبال كبير
على النشاط ألنه يتعلق بالجيش».
وتابعت خليفة بتوجيه التحيات قائلة:
«تحية كبيرة للكتيبة الكورية لتوجيهها دعوة
للنشاط وتقديم صندوق قرطاسية لمئة طالب
من شهداء الجيش اللبناني ،والتحية األكبر
للجيش اللبناني ألننا من دونه ال شيء».
المحامي خضر عكنان وجه تحية للجيش

�سفير اليمن يزور الجنوب
زار سفير اليمن علي أحمد الديلمي
الجنوب ،وكانت محطته االولى في
ثانوية «ستارز كولدج» العباسية
ـ صور ،وكان في استقباله الدكتور
حسن تاج الدين والهيئة التعليمية
في الثانوية.
بعد جولة على أقسام الثانوية
وصفوفها ،استمع الديلمي إلى
مفصل م��ن ت��اج ال��دي��ن عن
ش��رح
ّ
المناهج التعليمية التي تتبعها
ال��ث��ان��وي��ة ،ال س��ي��م��ا ف���ي م��ج��ال

التكنولوجيا الحديثة المتط ّورة.
وشكر تاج الدين السفير لزيارته
واخ��ت��ي��اره ه��ذا ال��ص��رح التربوي
ف��ي ال��ج��ن��وب ،م��ب��دي �ا ً ال��ت��ع��اون
التربوي والثقافي بين الثانوية
وثانويات اليمن ،من خالل تبادل
الخبرات والمناهج المتطورة في
مجال التكنولوجيا الحديثة ،وقال:
«ن��ح��ن ع��ل��ى اس��ت��ع��داد للتعاون
التربوي واالقتصادي واإلنمائي
مستقبالً».

الباسل وجنوده وشهدائه األبطال وعائالت
الشهداء ،وتحية لقائد الجيش العماد جان
قهوجي ،متمنيا ً دوام السالم واالستقرار في
هذا البلد ألن بلدنا جميل ال يحتاج سوى إلى
الهدوء واالستقرار ،خاتماً« :بمعادلة الشعب
والجيش والمقاومة سوف يستمر هذا البلد».
األستاذ محمد يونس من مؤسسات الصدر
يقول أنّ مدارس كثيرة شاركت في هذا النشاط،
ومؤسسات الصدر كانت واحدة منها ،ألنّ هذا
النشاط يعبّر عن الوطن وال��وف��اق الوطني
ويم ّكن من المشاركة في الفنون التشكيلية.
وقال المشارك في النشاط حسان شغري
عن هذا اليوم« :نحتاج إلى نشاطات كهذه،
خصوصا ً للصغار .والجيش يستحق أكثر من
تقديم العلم ،ولكن هذا ما نقدر عليه ،فالجيش
يتعب من أجلنا خصوصا ً في هذه األوض��اع
الصعبة».
كما عبّر جميع األطفال من جميع المدارس
ع��ن سعادتهم ف��ي المشاركة لدعم الجيش
اللبناني ،طالبين منه «أن يبقى صامداً ،قويا ً
ومتحدّيا ً كل الصعاب ،وأن الجميع معه من
كبار وصغار ولن نتخلّى عنه».

وأكد الديلمي العالقات الوطيدة
واألخوية بين لبنان واليمن ،ال سيما
التاريخية التي تربط البلدين،
وقال« :سعيد جدا ً لوجودي هنا في
الجنوب ،إذ يربطنا تاريخ مشترك
وج���ذور مشتركة بين البلدين.
وم��ا ش��اه��دن��اه ف��ي الثانوية يدل
على شيء عال جدا ً في المستوى
التعليمي الرائع التي تتبعه إدارة
الثانوية في مجال التكنولوجيا
ال��م��ت��ط��ورة» ،م��ب��دي�ا ً إع��ج��اب��ه من
ط��ري��ق��ة ال��ت��ع��ل��ي��م ف��ي ال��ث��ان��وي��ة
واعتمادها سياسة تعليمية تتالءم
م��ع ال��ت��ط� ّور العلمي ف��ي مجاالت
عدّة ،آمال أن يع ّمم هذا التعليم على
المناطق اللبنانية كافة وفي اليمن
أيضاً.
كما أك��د الديلمي ال��ت��ع��اون في
م��ج��ال ال��ت��رب��وي ،وق����ال« :ه��ذه
التجربة نتمنى أن تكون في اليمن،
ألنها تجربة فيها تميز وتطور ،ألنها
رائدة في مجال التعليم الحديث».
ومنحت إدارة الثانوية الديلمي
درع���ا ً وش��ه��ادة تقدير ،ث�� ّم كانت
زيارة إلى المعالم األثرية وناووس
م��ل��ك ص���ور ح��ي��رام ف��ي ح��ان��وي��ه،
وجولة على مرفأ الصيادين في
صور ،ل ُتختتم الجولة بحفل غداء
أقامه تاج الدين على شرف السفير
وال��وف��د ال��م��راف��ق ل��ه ف��ي «منتجع
النسيم» في حانويه.

أقامت بلدية الغبيري لمناسبة عيد العمال ،حفل عشاء تكريميا ً لعمالها وموظفيها،
وذلك في «فاميلي هاوس» ـ المشرفية ،حضره رئيس االتحاد العمالي العام غسان
غصن وأمين عام االتحاد سعد الدين حميدي صقر ،رئيس اتحاد بلديات الضاحية
الجنوبية محمد درغ��ام ،المسؤول العمالي المركزي في حركة أمل علي حمدان،
مسؤول وحدة النقابات في حزب الله هاشم سلهب ،رئيس نقابات عمال ومستخدمي
البلديات رضا فاضل ،رئيس نقابة عمال البلديات في البقاع دريد عثمان وأعضاء
بلدية الغبيري والعمال والموظفين وشرطة البلدية وفاعليات نقابية واجتماعية.
بداي ًة ،ألقى رئيس نقابة ع ّمال ومستخدمي بلدية الغبيري بالل سليم كلمة أكد
فيها على الشراكة والتعاون مع المجلس البلدي ،شاكرا ً حسن الرعاية واالهتمام
الذي يوليه للعمال واألجراء والموظفين في البلدية.
ثم ألقى رئيس بلدية الغبيري محمد سعيد الخنساء كلمة حيّا فيها العمال في
عيدهم عموما ً وعمال وموظفي البلدية خصوصاً .وأشار إلى اإلنجازات التي تحققت
في البلدية نتيجة جهود العمال والموظفي وإخالصهم ،بالتعاون مع المجلس
البلدي ،داعيا ً إلى إقرار سلسلة الرتب والرواتب كونها حق مشروع للحفاظ على
العيش الكريم في ظل الظروف المعيشية الصعبة ،وإلى إيجاد الموارد األساسية
إلقرارها من دون اللجوء إلى فرض رسوم وضرائب إضافية على أصحاب الدخل
المحدود ،ألننا في هذه األيام نحتاج إلى تقديمات تع ّزز العامل والموظف حتى تزيده
منعة ورفعة ،ومن الظلم أن نعطي باليمين لنأخذه بالشمال.

وفد النقابتين عند مجلس القضاء األعلى

تكريم �سلوى الأمين في العبا�سية

ح��ل بديل للنزاعات العالقة أم��ام
المحاكم .نريد القضاء سلطة ،ال
تسلط عليها ،وال سلطة فوقها.
وب��ه��ذه ال��س��ل��ط��ة ال��ث��ال��ث��ة نحمي
السلطتين وكل السلطات ،ونحمي
لبنان واللبنانيين».
ون � ّوه س��ور بالروابط اللبنانية
ـ الفرنسية وال��ص��داق��ة الحميمة
ال��ت��ي تجمع البلدين .وق���ال« :إن
الفرنسيين الذين عانوا الكثير من
الحرب العالمية الثانية ،لم ينجحوا
في إخراجها من ذاكرتهم ولم تنجح

ك�� ّرم محترف لبنان الفني ،رئيسة دي���وان أه��ل القلم
الدكتورة األديبة سلوى الخليل األمين ،خالل احتفال رعاه
النائب السابق أحمد عجمي وموقع «يا صور» اإللكتروني،
في باحة المحترف في العباسية ،بحضور الدكتور عماد
األمين ورئيس بلدية العباسية علي ع� ّز الدين ،وممثل
قاضي صور رئيس القلم التنفيذي في محكمة صور المدنية
علي حجازي ،ورئيس دائرة أوقاف صور االسالمية الشيخ
عصام كساب ،والشاعر محمد درويش ممثالً المتروبوليت
يوحنا حداد ووجوه اجتماعية وتربوية وسياسية وإعالمية
وفكرية.
ألقيت خالل االحتفال كلمات لكل من إيمان طحان وأحالم
جابر ،ورئيس المحترف رضوان الفرخ الذي عدّد فيها مزايا
المك ّرمة وما قامت به من إنجازات على صعيد كتابة الكلمة
المقا ِومة وما تتمتع به من صدقية والتزام بالخط الوطني
المقاوم .وحيّا «جهادها بالقلم» ،ومنحها وسام المحترف
وشهادة تقدير وميدالية.
وألقى عجمي كلمة تناول فيها سيرة األمين «العامرة
بالفكر والعطاء واالبداع» ،مشيرا ً إلى أنّ تكريمها ينبع من
إحساس كبير بالمسؤولية والواجب نحو ك ّل مبدع في لبنان
والعالم.
دروي��ش أيضا ً ألقى كلمة ِباسم حداد حيّا فيها األديبة
األمين ،وقال« :إنها من جبل عامل جبل الفكر واألدب ،إنها من
جبل المقاومة من جبل الورد واالبداع».
وحيا عجمي والفرخ ،ونقل تمنيات المطران يوحنا حداد

لألديبة والفرخ وعجمي بالتوفيق في رسالتهم الثقافية
والوطنية وتكريمهم لهذه األديبة التي تناضل بالقلم ،وقال:
«نحن عائلة وطنية واحدة يجمعنا العيش المشترك ،ومن
شيمنا وأخالقنا أن نك ّرم المبدعين من أبناء بلدنا العزيز
لبنان الذي نتمنى له السالم واالزدهار».
وألقى القاضي الشيخ يحيى الرافعي كلمة ن� ّوه فيها
بالكاتبة واالديبة ،وحيّا مواقفها الفكرية والوطنية وإيمانها
بالوحدة الوطنية ،وتناول االوض��اع في لبنان والمنطقة
العربية.
وكانت قصيدة للشاعر عبد األمير سلمان من بلدة معركة
في الجنوب أهداها إلى األمين ،وكلمات لع ّز الدين عن أدب
األمين ونشاطها ،وكساب عن المك ّرمة وما تكتبه من أفكار
لها عالقة باالنسان والقيم الوطنية واألخالقية.
ثم ألقت االمين كلمة قالت فيها« :أن��ا سعيدة أن يبقى
الجنوب ،وصور العصية على الخضوع حارسة سيف البحر
من مراح بلدتي جويا حتى بيارات البرتقال في العباسية،
شعلة الضوء وبداية المجد ودرب الخلود وقناديل النور
المرفوعة مطامح سعد مراسي األدهار .أشكر الفنان المبدع
رض��وان الفرخ الذي يحرص على تكريم االب��داع اللبناني
الذي هو رسالة من الجميع إلى الجميع».
وشكرت عجمي ودروي��ش وموقع «يا ص��ور» ورئيسه
هيثم شعبان ،ثم تسلّمت درعا ً وميدالية وشهادة تقدير من
المحترف ،وتسلّم عجمي درعا ً من المحترف أيضاً.

متفرقات

جريج :نريد الق�ضاء �سلطة ال ت�س ّلط عليها

عقدت نقابتا المحامين في بيروت
برئاسة النقيب جورج جريج ،وفي
باريس برئاسة النقيب بيار أوليفييه
سور وحضورهما ،مؤتمرا ً بعنوان
«المقترحات االص�لاح��ي��ة لقانون
أص��ول المحاكمات الجزائية» في
بيت المحامي ،بحضور وزير االعالم
النقيب رم��زي جريج ،وزي��ر العدل
اللواء أشرف ريفي ،السفير الفرنسي
باتريس باولي ،وزير العدل السابق
شكيب ق��رط��ب��اوي ،رئيس مجلس
شورى الدولة القاضي شكري صادر،
النائب العام التمييزي القاضي سمير
حمود ،المدعي العام ل��دى دي��وان
المحاسبة القاضي فوزي خميس،
الوفد الفرنسي المرافق للنقيب سور
ونقباء المحامين السابقين وأعضاء
مجلس النقابة ولجنة التقاعد وعدد
م��ن القضاة وحشد م��ن المحامين
والقانونيين.
افتتح النقيب جريج المؤتمر بكلمة
رحب فيها بدايتها بالوفد وبالصداقة
اللبنانية ـ الفرنسية ،وجاء في الجزء
الثاني منها« :نحن بحاجة في لبنان
إلى ماكينة إصالحية تعمل على مدار
الساعة ليالً ونهاراً ،نحن بحاجة إلى
قضاء جزائي ال ينحاز إلى السلطة
السياسية وال يحمي ال اإلدع��اء وال
الدفاع ،بل يحمي الحق .نريد لبنان
دول��ة القضاء المستقل الخالي من
المحاكم االستثنائية .نريد لبنان
مزودا ً بقوانين عصرية ،ال عثمانية
وال انتدابية ،قوانين تشهد عصرنة
لموادها وبينها ما يعود لخمسين
سنة خلت .نريد ثباتا ً ال تراجعا ً في

اليازجي ويوحنا ابراهيم.
وقدّم فواز للّواء ابراهيم التهاني
لتعييه سفيرا ً فوق العادة لالمن

والسالم في العالم،
ثم قدّم له درعا ً تقديرية ِباسم
اتحاد بلديات القلعة.

بلدية الغبيري تولم لع ّمالها

م�ؤتمر م�شترك لنقاب َت ْي محامي بيروت وباري�س

مفهوم قرينة البراءة .نريد دورا ً كامالً
ووازنا ً للمحامي منذ لحظة التوقيف،
من هذه اللحظة يبدأ دوره ويستمر.
ن��ري��د اس��ت��ق�لال��ي��ت��ي��ن ،استقاللية
القضاة في معرض ممارسة مهنتهم،
واستقاللية القضاء كسلطة .نريد
قضاء ال يصدر أحكامه في صيغة
األنظمة أو القرارات االدارية».
وختم« :نريد سلطة تنفيذية ال
تمتنع عن تنفيذ األحكام القضائية.
ن��ري��د سلطة اش��ت��راع��ي��ة ال تصدر
قوانين تفسيرية تشكل نوعا ً من

ك���� ّرم رئ��ي��س ات���ح���اد ب��ل��دي��ات
القلعة نبيل ف��واز ف��ي دارت���ه في
تبنين ،مدير عام األمن العام اللواء
عباس ابراهيم ،بحضور النائبين
أي��وب حميّد وعلي ب��زي ،محافظ
النبطية محمود المولى ،قائمقام
بنت جبيل خليل دب���وق ،رئيس
المحكمة العسكرية الدائمة العميد
الركن الطيار خليل ابراهيم ،القائد
ال��ع��ام لـ«اليونيفيل» الجنرال
باولو سي ّرا ،قائد منطقة جنوب
الليطاني العميد الركن شربل أبو
خليل ،رئ��ي��س مجلس الجنوب
قبالن ق��ب�لان ،مسؤولي المراكز
العسكرية واألم��ن��ي��ة ف��ي منطقة
الجنوب ورؤس��اء بلديات اتحاد
القلعة.
وأل��ق��ى ف���واز ك��ل��م��ة ترحيبية
خ�لال مادبة ال��غ��داء التي أقامها
على ش��رف ضيفه وأش��اد خاللها
ب��ال��م��واق��ف ال��وط��ن��ي��ة الجريئة
والشجاعة التي خطاها اللواء
اب��راه��ي��م وال��ت��ي ص��ان��ت ال��وط��ن
وحفظت أمنه واستقراره وسلمه
األهلي ،وأبرزها المهمات الصعبة
كحل قضية أع���زاز واالف���راج عن
راهبات معلوال والسعي الدؤوب
إلى االف��راج عن المطرانين بولس
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معها ال��م��ع��اه��دات وال��م��ح��ادث��ات
ذلك ألنهم لم يضعوا ح��دا ً للعدالة
ال��ج��زائ��ي��ة وال��دول��ي��ة ،وي��ج��ب نقل
هذه الرسالة وكل القيم إلى جميع
الشعوب واالمم والدول بوضع حد
للعدالة الجزائية والدولية من أجل
الخروج من الحرب وعدم استعادة
مشاهدها وأحداثها».
ثم ألقى رئيس محاضرات التدرج
في نقابة المحامين المحامي فادي
بركات كلمة تمنى فيها للمؤتمرين
عمالً منتجا ً في إط��ار التعاون من

أجل وضع اقتراحات لقانون أصول
المحاكمات الجزائية ال تتعارض
والمبادئ العامة لحقوق االنسان
وحرية المواطنين.
ثم بدأت أعمال المؤتمر الذي شارك
فيه ب��داي��ة رئيس لجنة التشريع
ف��ي نقابة المحامين البروفسور
فايز ال��ح��اج شاهين ع��ن المبادئ
االس��اس��ي��ة الص����ول ال��م��ح��اك��م��ات
الجزائية ،وكانت مداخالت لسور
التنصت على المكالمات الهاتفية
عن
ّ
وال��وزي��ر السابق المحامي ناجي
البستاني عن التحقيقات االولية
التمهيدية واالح��ت��ج��از بمعرضها
والمحامية الفرنسية ماري آلِكس عن
أماكن اإلصالح في فرنسا والمحامي
سليم عثمان عن الدفع بعدم القبول
والمحامي أكرم عازوري عن التوقيف
االحتياطي.
إل���ى ذل����ك ،زار وف���د م��ن نقابة
المحامين في باريس برئاسة النقيب
بيار أوليفييه س��ور يرافقه نقيب
المحامين في بيروت جورج جريج
وأع��ض��اء مجلس النقابة ،مجلس
القضاء األعلى في قصر العدل في
بيروت ،وكان في استقباله رئيس
المجلس ب��اإلن��اب��ة ال��ق��اض��ي أك��رم
بعاصيري وال��رئ��ي��س��ان أنطوني
عيسى ال��خ��وري وم��ي��رن��ا بيضا.
وتخلل هذه الزيارة عرض لتاريخ
العالقات بين لبنان وفرنسا وألهمية
تعزيز التعاون القضائي والقانوني
القائم بين البلدين كما تم تبادل
األراء ح��ول عقوبة األع��دام التي ال
تزال مطبقة في لبنان.

�أم�سية �أدبية
في ذكرى رحيل �أن�سي الحاج
نظمت الهيئة الوطنية للطفل اللبناني أمسية أدبية
للشاعرة ن��دى أنسي الحاج في المجمع الثقافي ـ
مؤسسات االم��ام الصدر في ص��ور ،لمناسبة ذكرى
رحيل الشاعر والمفكر اللبناني أنسي الحاج ،بحضور
رئيسة مؤسسة االم��ام الصدر رب��اب الصدر شرف
الدين ،وقائمقام صور محمد جفال ورؤساء مجالس
بلدية واختيارية ووج��وه ثقافية وأدبية وتربوية
واجتماعية.
وشكرت الشاعرة ندى الحاج الهيئة الوطنية للطفل
اللبناني على هذه االلتفاتة الكريمة والدعوة التي هي
بمثابة تحية ووف��اء لروح والدها الراحل الذي ترك
بصمة قوية تفتخر بها.
ثم كانت لها قراءات متنوعة من كتاباتها وكتابات
ابيها التي تقرأها للمرة األولى بعد وفاته .وفي الختام،
تسلّمت باقة ورد من الهيئة الوطنية كما تسلّمت درعا ً
تقديرية من الصدر.

ن�شاطات لـ«جهاد البناء»
أطلقت مؤسسة «جهاد البناء اإلنمائية» ـ مديرية
البقاع حملة تحصين للماشية في اتحاد بلديات شرق
بعلبك في بلدة النبي شيث ،استكماال ً لحملة التحصين
ضد مرض التسمم الدموي المعوي والباستوريال التي
أطلقت في مدين َت ْي بعلبك والهرمل.
حضر إط�لاق الحملة رئيس اتحاد بلديات شرق
بعلبك عبد اللطيف ناصر ،رئيس بلدية النبي شيت
جعفر الموسوي ،مدير مديرية البقاع في المؤسسة
خالد ياغي ،مربو ماشية ،الفريق العامل في الحملة،
ووجهوا الشكر لوزارة الزراعة وجهاد البناء ،من ّوهين
بالجهود والخدمة المقدمة من الفريق العامل في جهاد
البناء لمكافحة هذه األمراض والوقاية منها .وأثنوا
على تقدمة وزارة الزراعة للقاحات ومساهمتها في
عملية التحصين.
بدوره أفاد ياغي أن مؤسسة جهاد البناء ما زالت
مستمرة بالحملة« ،فقد أطلقنا الحملة في اتحادي

بلديات بعلبك والهرمل ،واليوم نستكملها في اتحاد
بلديات ش��رق بعلبك ،وسنكمل الحملة ف��ي كافة
المناطق البقاعية» ،مؤكدا ً أن اللقاحات مقدّمة من
وزارة ال��زراع��ة ،وأن اتحادات البلديات هو المم ّول
للمصاريف التشغيلية واللوجستية التي ستشمل
كافة مدن بلدات وقرى المنطقة.
كما افتتحت «جهاد البناء» دورة تدريب مهني
وحِ رفي «أرابيسك» في بلدة النبي شيت البقاعية،
برعاية وتمويل اتحاد بلديات شرق بعلبك ،بحضور
 43متدربة.
وت��ح��دث حسين ال��م��وس��وي م��م��ث�لاً االت��ح��اد عن
اس��ت��ع��داده الكامل بتأمين ك��ل م��ا يلزم للمتدربات
للحصول على نتيجة كبيرة من هذه الدورة.
ب��دوره��ا ،ش��رح��ت رج���اء أم��ه��ز للمتدربات عمل
المؤسسة بشكل ع��ام والتدريب المهني والحرفي
المعجل بشكل خ��اص مع الدخول في عمق ال��دورة
وتفاصيلها والقوانين المتوجبة لاللتزام بها.
وفي النهاية ،أشادت المتدربات بجهود مؤسسة
جهاد البناء وبرعاية االتحاد ،على أمل المشاركة في
دورات أخرى.

حملة نظافة عامة
في معركة
ّ
نظم نادي الصحة والبيئة في مدرسة شهداء معركة
الرسمية حملة نظافة عامة في شوارع البلدة ،شاركت
فيها البلدية ،كما ش��ارك ط�لاب المدرسة وع��دد من
المعلمين .و ُو ّزعت خالل الحملة بيانات حول أهمية
النظافة وضرورة فرز النفايات في المنازل ووضعها
في أماكن مخصصة.
وتحدثت مسؤولة النادي المربية مريم ابراهيم قبل
انطالق الحملة فأشارت إلى أهمية الشراكة في حمالت
النظافة بين جميع شرائح المجتمع حرصا ً على صحة
المواطن .وأش��ارت إلى أن هذه الحملة هي تطوعية
ومن ضمن أهدافها نشر التوعية والتأكيد على أهمية
العمل التط ّوعي في تعزيز ثقافة عمل المجتمع.

