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مناطق

«الأزرق الكبير» تنطلق في �صيدا و�صور وعكار

صيدا
انطلقت في صيدا صباح أم��س ،فعاليات
حملة «األزرق الكبير» لتنظيف الشاطئ
والبحر ،برعاية رئيس الجمهورية العماد
ميشال سليمان ممثالً ب��وزي��ر البيئة محمد
ّ
تنظم بالتعاون مع بلدية
المشنوق ،والتي
صيدا وبمشاركة جمعيات أهلية وخيرية
وبيئية وتربوية وتجارية واقتصادية وكشفية
وصحية وهيئات اإلسعاف واإلنقاذ واإلطفاء
والدفاع المدني وشرطة بلدية صيدا ،وفرق
ال��ط��وارئ ف��ي البلدية وش��رك��ة «»NTCC
ومتطوعي إطفاء صيدا القديمة.
حضر الحفل الذي أقيم على شاطئ مسبح
صيدا الشعبي التابع لبلدية المدينة ،النائب
ميشال موسى ممثالً رئيس مجلس النواب نبيه
بري ،سامي طعان ممثالً وزير الصحة وائل أبو
فاعور ،العقيد هاني سرحال ممثالً قائد الجيش
العماد ج��ان قهوجي ،رئيس جمعية تجار
صيدا وضواحيها علي الشريف ،وفد جامعة
بيروت العربية برئاسة عميد كلية الهندسة
عادل الكردي وعضوية رئيس قسم الهندسة
الميكانيكية علي حمود وأحمد عبد النبي،
منسق عام تجمع المؤسسات األهلية ماجد
حمتو ،نسرين غزاوي ممثلة شركة «،»NTCC
آم��ر فصيلة درك صيدا المالزم محمد اليمن،
وأول مواطن في حملة «األزرق الكبير» مايكل
حداد (رئيس جمعية إمش معنا) ،ممثلين عن
مدارس المدينة وهيئاتها الكشفية.
وك��ان في استقبال الحضور رئيس بلدية
ص��ي��دا محمد ال��س��ع��ودي على رأس وف��د من
أع��ض��اء المجلس ال��ب��ل��دي ،ورئيسة جمعية
«حملة األزرق الكبير» عفت إدري��س ،ومدير
الحملة في صيدا مهيب قدورة.
رحب فيها بالحضور ،ثم
وألقى قدورة كلمة ّ
ألقت إدريس كلمة لفتت فيها إلى أهمية إطالق
الحملة الوطنية الثامنة عشرة هذه السنة من
شاطئ صيدا برعاية الرئيس سليمان« ،ألن
صيدا حققت إنجازات كبيرة على صعيد البيئة
ونظافة الشاطئ ،إذ يالحظ الجميع أن الشاطئ
نظيف ومثالي».
ك��م��ا ت��ح��دث ح���داد ف��أع��رب ع��ن اع��ت��زازه
بالمشاركة في هذا الحدث البيئي الهام على
شاطئ صيدا والذي بات يمثل نموذجا ً للنظافة
في لبنان كله.
وكانت كلمة للسعودي قال فيها« :عانت
صيدا وتحديدا ً شاطؤها األم ّرين مع وجود جبل
النفايات على الطرف الجنوبي للمدينة ،والذي
زاد في حدة التلوث ،الذي لم يعد ينحصر في
الشاطئ والمياه فقط ،بل تمدد إلى تسميم كل
أجواء المدينة.
واليوم ،نحن في المراحل األخيرة من إزالة
هذا الكابوس البيئي ،الذي لطالما وقف عائقا ً
أمام أيّ محاولة لتحسين بيئة المدينة .نعدكم
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أن نقف في السنة المقبلة نحن وإياكم على
شاطئ صيدا ،وأن ننظر جنوبا ً من دون أن
تحجب رؤيتنا أي مرتفعات بل على العكس
سنقف يوما ً فوق ما كان سابقا ً جبالً للنفايات،
إذ ستكون منطقة من أجمل مناطق الشاطئ
اللبناني».
متوجها ً بالشكر إلى جمعية
وختم السعودي
ّ
«حملة األزرق الكبير» وك��ل المتطوعين من
جمعيات مدنية وأهلية وطالب مدارس «الذين
يشكلون سندا ً كبيرا ً لنا في بلدية صيدا ومدينة
صيدا لنشر مفهوم الحفاظ على البيئة».
ثم تحدّث المشنوق فقال« :نحمل لكم ما
رفعناه شعارا ً وهو «بيئتي وطني» ،فإذا لم
يكن الوطن على قدر طموحنا ،علينا أن نسعى
ليكون .وكذلك وض��ع البيئة يجب أن يكون
على مستوى طموحنا جميعاً .نه ّنئ صيدا
ببلديتها ونهنئ حملة األزرق الكبير بهذا
التواصل المستمر مع الشواطئ اللبنانية،
«اعمول معروف وما تكب بالبحر ،وكمان ما
تكب عالشواطئ» ...هذا شعار جميل ،دعونا
جميعاً ،الشاطئ للمواطنين ،المواطنون ال
يقومون بحملة نظافة واح��دة وال ي��وم واحد
للنظافة ،هذا سلوك نظيف ،ليبقى هذا الشاطئ
فعالً نظيفاً».
وأردف« :لدينا في وزارة البيئة أشخاص
كانوا قبلنا أسسوا كثيرا ً من القضايا البيئية
الرئيسية ،ونحيّي هنا الدكتور ميشال موسى
الذي كان وزيرا ً للبيئة منذ سنوات وال شك له
بصماته في هذه الوزارة».
«أح��ب أن أخبركم ان��ه تم إق��رار
وأض���اف:
ّ
قانون البيئة في مجلس النواب وأصبح لدينا

اآلن محامون عامون بيئيون في كل المناطق
اللبنانية وف��ي ك��ل المحافظات ومحققون
بيئيون ،وهناك أيضا ً ضابطة بيئية وهناك
أيضا ً سجل عدلي بيئي ،هذا كله سيؤدي حتما ً
إلى مشاركة المواطنين في تفعيل دورهم ،ليس
فقط بااللتزام بما سيقومون به بل باالبالغ ع ّما
يحصل حولهم من مخالفات بيئية لتتحرك
األجهزة األمنية مباشرة».
وتابع« :أمس ،حصل حريق ونحن في موسم
من الشحائح ،ألن هناك ندرة في المياه ،علينا
ان نأخذ كل االحتياطات وأن نقوم باالنذار
المبكر ،فدور المواطن هنا أساس ،إذا أبلغنا عن
حريق خالل دقيقتين نطفئه بربع ساعة ،وبعد
ربع ساعة يحتاج إلى ساعات ،وبعد ساعة ال
يمكن إخماده .هذا دورنا وهذا دور المواطن.
أعل ّنا في صيدا أن الشاطئ نظيف اليوم
ون��ري��ده دائ��م �ا ً نظيفا ً وط���وال ال��س��ن��ة ،وكل
الشواطئ اللبنانية بهمة المواطنين ،وستكون
وزارة البيئة إلى جانبكم دائماً».
بعد ذل��ك قدّمت إدري��س ال��درع التقديرية
للسعودي بحضور المشنوق وموسى وسائر
ال��ح��ض��ور ال��رس��م��ي وم��م��ث��ل��ي الشخصيات
الرسمية ال��م��ش��ارك��ة .وج���ال المشنوق مع
الحضور في أرج��اء مسبح صيدا الشعبي،
ول ّوحوا بالتحية لعدد من ق��وارب الصيادين
الذين شاركوا في الحملة بالحضور بقواربهم
قبالة مكان االحتفال.

شواطئ صور

وأيضاً ،انطلقت صباح أمس حملة «األزرق
الكبير» على شواطئ صور ،بمشاركة الجيش

مهرجان دامج لم�ؤ�س�سات
الرعاية االجتماعية في �شمالن

من المهرجان
ّ
نظمت مؤسسات الرعاية االجتماعية ـ دار األيتام
اإلسالمية و«مؤسسة شمالن االجتماعية» ،المهرجان
الوطني الدامج ،بعنوان «بلدي حلو» ،باحتفال حاشد
أقيم على طريق شمالن ـ قضاء عاليه ،حضره أمين عام
مؤسسات الرعاية االجتماعية الوزير السابق خالد قباني،
مسؤولة مؤسسة شمالن الخيرية هادية جابر ،رئيس اتحاد
بلديات الغرب والشحار وليد العريضي ،رؤساء بلديات
اإلتحاد ،رئيس حركة «السالم اآلن» فادي أبي عالم ،مدير
مشروع سد القيسماني ـ فالوغا غالب العريضي ،رئيس
جمعية تجار عاليه سمير شهيب ،الهيئات التعليمية في
مدارس قضاء عاليه ،رؤساء جمعيات مشاركة ،كما حضر
مختارون وفاعليات اقتصادية واجتماعية وحشد من
المهتمين.
بعد تعريف م��ن سوسن العريضي ،تحدّثت جابر
فرحبت بالحضور وشكرت كل من ساهم في دع��م هذا
المهرجان من فئات اقتصادية وبنوك وجمعيات.
وق��ال��ت« :ن��ح��ن بدعمكم نستمر ودائ��م��ا ً مستمرون
برسالتنا اإلنسانية ،وخير دليل هذا الجمع الكبير الكريم
تحت راية واحدة وهدف واحد ،هدف اجتماعي راق جداً،
وتحت رسالة إنسانية سامية ج��دا ً دائما ً وأب��داً ،دأبت
مؤسسات الرعاية اإلجتماعية في لبنان ـ دار األيتام

اإلسالمية على حمل هذه الرسالة وعلى تأدية هذا الواجب
االجتماعي تجاه مجتمعها ،وأنتم الداعمون والحاضنون
لهذه الرسالة ألن مؤسسات الرعاية سعت دائما ً أينما
وجدت في كافة المحافظات اللبنانية ،إلى أن تحمل هذه
الرسالة ،وأينما وجدت كان مجتمعها المحلي هو الحاضن
والداعم لها».
وأضافت« :هنا في منطقة عاليه والشحار وكل هذه
المنطقة العزيزة وقضاء عاليه بكامله هو الداعم لمؤسسة
شمالن وذهبنا إلى أقضية أخرى وكل المحافظات التي
نتواصل وإياها هي داعمة لهذه المؤسسة ،وهذا بجهودكم
ودعمكم المعنوي والمادي نشكركم من كل قلبنا ،وانطالقا ً
من رسالتنا اإلنسانية اليوم ك��ان هدفنا أن ننظم هذا
المهرجان الشعبي العفوي وتعمدنا أن نسميه «بلدي
حلو» ،وكثيرون قالوا لنا لماذا تسمونه هذه التسمية
والبلد في هذه الظروف وبهذه األزمة ،ولكن نحن تعمدنا
ألنه لدينا تحد دائ��م ،والتحدي هو يجب أن يكون بلدنا
دائما ً «حلواً» ،ونحن نسعى جميعا ً إلى أن نكون متكاتفين
ليبقى بلدنا «حلوا»».
بعد ذلك ،قدّمت الفرق الفنية والمدرسية لوحات فنية
تراثية راقصة ،إضافة إلى العروض التي قدّمها طالب
ذوي االحتياجات اإلضافية.

5

اللبناني وبلدية صور وممثلين عن وزارات:
االشغال العامة والنقل ،الداخلية والبلديات،
الصحة العامة ،التربية الوطنية ،الثقافة،
الزراعة وعدد من بلديات المنطقة وتالمذة عد ٍد
من المدارس واألندية والجمعيات.
تجمع ال��م��ش��ارك��ون أم��ام م��دخ��ل الشاطئ
الرملي للمدينة وقامت بلدية صور بتوزيع
أك��ي��اس ال��ن��ي��ل��ون وال��ق��ف��ازات ع��ل��ى ال��ط�لاب
والمشاركين ،كما قدمت بلدية ص��ور وجبة
الفطور للمشاركين وأ ّمنت وشرطتها كل ما يلزم
للحملة من ج ّرافات وشاحنات لرفع النفايات
من على الشاطئ ونقلها ومعالجتها في عدد من
مكبّات النفايات في المنطقة.
والقى نائب رئيس البلدية صالح صبراوي
كلمة قبل االنطالقة اك��د فيها اهمية الحملة،
وقال« :إن بلدية صور لن تألو جهدا ً في الحفاظ
على النظافة والبيئة خاصة عند شواطئنا
الرملية» ،داعيا المواطنين وطالب المدارس
إل��ى الحفاظ على البيئة والتقيد بإرشادات
البلدية من أجل مدينتا وشاطئنا الرملي الذي
يبلغ عمره آالف السنين ،ش��اك��را ً ك��ل الذين
ساهموا في إنجاح هذه الحملة.

رعى وزير الثقافة ريمون عريجي حفل افتتاح فعاليات
األسبوع الوطني للمطالعة وأنشطة المكتبة المتنقلة في
الهرمل ،في باحة سراي الهرمل الحكومية ،بحضور وزير
الصناعة حسين الحاج حسن ،النواب :الوليد سكرية،
علي المقداد ونوار الساحلي ،قائمقام الهرمل طالل قطايا،
مفتي الهرمل الشيخ علي طه ،راعي أبرشية القاع األب
اليان نصر الله ،رئيس اتحاد بلديات الهرمل مصطفى طه
وفاعليات وشخصيات وحشد من األهالي والطالب.
قدّم للحفل مدير المركز الثقافي في بلدية الهرمل عبد
الله ناصر الدين الذي أكد أنّ األسبوع الوطني للمطالعة
في الهرمل أضحى محطة سنوية إلقامة األنشطة وتعزيز
العالقة مع الكتاب.
وألقى الساحلي كلمة تحدث فيها عن التاريخ النضالي
والثقافي للهرمل ،مطالبا ً بمزيد من الرعاية واالهتمام.
وتطرق لموضوع سلسلة الرتب والرواتب ،فجدد الموقف
الثابت في دعم أصحاب الحق ضد الظلم والغبن ،مع
استعادة الموظفين والعسكريين حقوقهم ،وق��ال« :إذا
كان المراد إضافة ضرائب جديدة فإن المشروع لن يمر،
أما إذا كان المراد تحقيق الحقوق فسيكون لنا الموقف
المناسب».
ثم كانت كلمة عريجي استهلها بالقول« :شرف كبير لي
أن أكون اليوم بينكم في الهرمل ،أرض الناس الطيبين،
أرض المزارعين والفالحين ،أرض المناضلين ،أرض
المقاومين والشهداء .هذه األرض عانت وال تزال إهمال
الدولة المتمادي ،لكن من دون أن تتنكر يوما ً النتمائها
الوطني».

أض��اف« :منذ اإلستقالل حتى يومنا ه��ذا لم تنصف
الدولة هذه األرض وأهلها على رغم أنها ما فتئت تعطي
وتمنح ،شأنها في ذلك شأن بعض المناطق التي غمرها
النسيان الرسمي وتناساها اإلنماء المتوازن».
وتابع« :نحتفل اليوم بافتتاح مكتبة متنقلة أردتموها
أداة علم ومعرفة وث��ق��اف��ة ،س�لاح �ا ً بين أي���دي الجيل
الطالع لتحقيق طموحاته بمستقبل زاهر وتعميق وعيه
بمسؤولياته الوطنية لدرء األخطار التي تحيط بنا .إن
إنشاءكم هذه المكتبة هو عمل مميز وإنجاز في ظروف
صعبة ورد م��دو على العنف ال��م��ادي وال��ف��ك��ري ال��ذي
تعرضتم له ،ولكن ليس بمستغرب ان يأتي على أيدي
أناس مثلكم تعلموا المكافحة وبذل الجهد لرفعة شأن
مجتمعهم وتحسين ظ��روف أهلهم .إنكم بعملكم هذا
تعطون أفضل مثال لما يمكن أن تقوم به الدولة (ويا ليتها
فعلت) من أجل رفعة شأن مواطنيها على صعيد تطوير
الفكر وإغناء الثقافة وتحصينهم ضد الجهالة .بوركت
خطواتكم ومساعيكم ،آمل أن تتوفر لديكم القدرة على
اإلستمرار بالرغم من كل اإلهمال والصعوبات والهموم
التي تعانون».
ث � ّم وضعت أكاليل م��ن ال��زه��ر وك��ان��ت وقفة وتحية
لشهداء اإلعالم المقاوم وشهداء التفجيرات اإلرهابية التي
استهدفت الهرمل ،ثم جولة في أرجاء المعرض مع اإلطالع
على مشاركات المدارس والثانويات والمهنيات من أنشطة
متنوعة .وفي الختام زيارة لدار البلدية والمركز الثقافي
لمدينة الهرمل.

لقاء �أمام ج�سر جنة
للمطالبة بايقاف بناء ال�سد

شاطئ عكار

وانطلقت الحملة عند التاسعة من قبل ظهر
أم��س على شاطئ ع��ك��ار ،بمشاركة الجيش
اللبناني وممثلين عن وزارات :البيئة ،التربية
والتعليم العالي ،الزراعة ،الثقافة ،األشغال
العامة والنقل ،الصحة العامة ،والداخلية
وال��ب��ل��دي��ات ،كما ش���ارك ت�لام��ذة م��ن م��دارس
المنطقة ،إض��اف��ة إل��ى ممثلين ع��ن جمعيات
وأندية.
المحطة األولى واألساسية كانت عند مرفأ
صيادي األسماك في العبدة ،ليتوزع بعدها
المتطوعون فرقا ً على امتداد الشاطئ العكاري
من العبدة وحتى نقطة العريضة الحدودية
بطول حوالى  14كيلومتراً.
وش���ارك ف��ي الحملة ج��راف��ات وشاحنات
مقدّمة من قبل البلديات ،وعمل المتط ّوعون
على رف��ع النفايات من على الشاطئ ونقلها
ومعالجتها في عدد من مكبات النفايات في
المنطقة بمراقبة الجهات المعنية.
وق��ال المشرف على الحملة في عكار علي
السحمراني إن هذه الحملة برمزيتها شكلت
على ال����دوام داف��ع �ا ً ق��وي �ا ً لحماية الشاطئ
اللبناني ،وأعطى مثاال ً أن شاطئ عكار بات
من الشواطئ االقل تلوثا ً على م ّر هذه السنوات
بفعل هذه الحمالت المتتابعة ،شاكرا ً كل الذين
ساهموا ويساهمون سنويا ً بهذا النشاط البيئي
النوعي.

�أم�سية �شعرية
في الحركة الثقافية ـ �صور
ّ
نظمت الحركة الثقافية في صور ،أمسية شعرية حاشدة في مق ّرها ،حضرها
رئيس المنطقة التربوية في الجنوب الشاعر باسم عباس ،ممثل النائب
البطريركي للروم الملكيين الكاثوليك المتروبوليت يوحنا حداد االعالمي
الشاعر محمد درويش ،رئيس الحركة الثقافية في لبنان الشاعر بالل شرارة،
أمين س ّر محافظة الجنوب في الحركة الثقافية بسام بزون ،الشاعر يوسف
فحص ،الكاتبة إيمان اسماعيل وفاعليات وشخصيات ووجوه اجتماعية
وفكرية.
قدّمت لألمسية نهى سعد فحص .ثم توالى على القاء القصائد الشعراء:
حسين حجازي من معركة في الجنوب ،عبد القادر الحصني من سورية،
الدكتور علي سرور وحسن نوح وعبد العزيز محيدلي وعلي مغنية من جبل
عامل.
وتوزعت القصائد بين الوجداني والوطني واالنساني والفلسفي.
وتحدث عباس داعيا ً إلى رفع مستوى اللغة في الشعر ،واالنصراف إلى
النثر والخاطرة في حال عدم القدرة على قول القصيدة الكاملة.
كما تحدث شرارة ،فأكد على أهمية الشعر .وتطرق إلى الشأن العام ،داعيا ً
إلى ضرورة االهتمام باألوضاع المعيشية وبالرواتب ألصحاب الدخل المحدود
وتحسين أوضاعهم .كما شدد على أهمية حل مشكلة انقطاع المياه عن مناطق
جنوبية حدودية عدة ،محمالً المسؤولية لمصلحة المياه في المنطقة.
وفي الختام قدمت نهى سعد فحص أغنيات فيروزية من وحي األمسية
األدبية.
ودعي الحضور إلى المشاركة كل يوم خميس في لقاء األسبوع الثقافي في
مقر الحركة الثقافية في بنت جبيل.

محا�ضرة لـ«يازا» في كو�سبا
عن م�شاكل ال�سير
أقام مجلس رعية كوسبا األرثوذكسية لقاء مع خبير السير من جمعية «يازا»
جوزف نشار بعنوان «مشاكل السير والتوعية ضد الحوادث» ،في إطار سلسلة
محاضرات ولقاءات لفئة الشباب بهدف توعيتهم وتمكينهم من مواجهة اآلفات
االجتماعية ،في قاعة كنيسة القديسين سارجيوس وباخوس ،بحضور االبوين
جورج يوسف ديمتري إسبر وأعضاء مجلس الرعية وحشد من شباب البلدة
وشاباتها.
بداية ،كلمة ترحيب وتعريف من عضو مجلس الرعية جورج فرح ،ثم تحدث
نشار عن «ي��ازا» ونشأتها وأهدافها ،متناوال ً القيادة السليمة المرتكزة على
قاعدتين االخالق والمبادئ العلمية ،عارضا ً لقانون السير ووجوب التقيد به،
وعدم القيادة تحت تأثير الكحول وفي حالة االرهاق والتعب ،وعدم استعمال
الهاتف الخلوي مع احترام إشارات السير ووجوب وضع الحزام.
وفي الختام ،عُ رضت صور حوادث سير أدّت إلى وفاة عد ٍد من الشباب.

جانب من اللقاء
ّ
نظمت «الحركة البيئية اللبنانية» التي تض ّم نحو 60
جمعية بيئية منتشرة على األراضي اللبنانية كافة ،لقا ًء
تضامنيا ً حاشدا ً أمام جسر جنة ،للمطالبة بإيقاف أعمال
بناء سد جنة في وادي نهر أدونيس.
وخالل اللقاء ،تال رئيس الحركة بول أبي راشد ،بيانا ً
رأى فيه أن السد يشكل تهديدا ً لنهر إبراهيم على الصعد
البيئية االقتصادية االجتماعية والحياتية ،ألن الموقع
المقترح إلنشائه غير مناسب بسبب طبيعته الجيولوجية
والهيدروجيولوجية المعقدة ،معتبرا ً أنّ التخطيط لم ُي ِع ْر
أيّ اهتمام لكل العناصر المهمة ،إذ من الممكن أن تتراوح
نسبة تس ّرب المياه بين  35و 52في المئة ،ما يقلّص قدرة
السد على تخزين المياه ،ناهيك عن أن النسبة المخزنة
س ُتج ّر إلى مدينة بيروت وضواحيها ،منبّها ً إلى أن كل
ذلك سيؤدّي إلى جفاف نهر إبراهيم ذي الغنى الطبيعي

االستثنائي ،وخسارة معلم سياحي حيوي يستقطب آالف
ال��زوار سنويا ً ويعتاش منه السكان المحليون أصحاب
المشاريع الصغيرة الخاصة.
وأك��د ح��رص الحركة على المحافظة على جنة نهر
إبراهيم الفريدة بإرثها الطبيعي والثقافي ،وانقاذ هذا
المعلم المهم ال��ذي يرتبط بأكثر من خمسة آالف سنة
حضارة ،والحفاظ على القرى الواقعة بمحاذاته.
وجدّد مناشدة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان
ورئيس ْي المجلس النيابي نبيه بري والحكومة تمام سالم،
َ
وقف أعمال إنشاء سد جنة وإع��ادة الحال إلى ما كانت
عليه ،داعيا ً اللبنانيين إلى تأييد مطلب الحركة إنقاذا ً لج ّنة
نهر إبراهيم.
وذ ّكر أبو راشد أنه من المواقع البديلة إلنشاء سد جنة،
نهر الدامور أو نهر األولي.

تفاهم بين بلدية �صور و«الإ�سالمية»

دبوق والشلبي يو ّقعان االتفاقية

صور ـ محمد أبو سالم
أقامت الجامعة االسالمية في لبنان ـ فرع صور يوما ً
طبياً ،واحتفاال ً بمناسبة توقيع مذكرة تفاهم وتعاون مع
بلدية صور ،لمناسبة يوم التمريض العالمي ،بحضور
رئيس الجامعة الدكتور حسن الشلبي ورئيس اتحاد
بلديات قضاء صور عبد المحسن الحسيني ،ومدير فرع
الجامعة في صور الدكتور أنور ترحيني ومطران صور
نبيل شكر الله الحاج ،وأمين عام الجامعة الدكتور عباس
نصر الله ،ومسؤول حركة أمل في إقليم جبل عامل محمد
غزال ،ورئيس بلدية صور المهندس حسن دبوق ،ومساعد
نائب رئيس المجلس اإلسالمي الشيعي األعلى الشيخ عبد
االمير قبالن نزيه جمول ،وحشد من ممثلي المستشفيات
الحكومية والخاصة في صور ،وفاعليات تربوية وأهلية
ونقابية.
قدّم ترحيني لالحتفال بكلمة اعتبر فيها أنّ هذا النشاط
إنما يأتي ضمن إطار سياسة الجامعة العلمية.

ثم ألقى دبوق كلمة قال فيها« :إن احتفال اليوم هو مثال
على تطبيق سياسة العلم واالنسانية ،وإن توقيع مذكرة
تفاهم وتعاون هو تعبير حقيقي عن دور الجامعة الذي
يتيح لها االندماج في المجتمع المدني وال يقتصر على
تحصيل الطالب للعوم األكاديمية ،بل السعي إلى خوض
غمار الحياة العامة بكل تفاصيلها ،فهي تجربة حضارية
تطبق اليوم في صور ،والجامعة االسالمية كانت السباقة
في هذا المجال العلمي والتعاون واالنفتاح».
أما الشلبي ،فأكد احترام مهنة التمريض التي هي مهمة
إنسانية ال تقل عن مهمة التربية والتعليم وهي مهنة
باتت رائدة لنيلها الحق في التعليم الجامعي ،والتفاهم
والتعاون مع بلدية صور هو خطوة نحو دمج المجتمع
المدني بالتربية والعلوم الجامعية ،من أجل الحصول
على نتائج أفضل لخطواتنا العملية التي نخدم من خاللها
المجتمع لكي نتمتع بحياة أفضل».
بعد ذلك و ّقع الشلبي ودبوق المذكرة.

