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منفذية الالذقية في «القومي» تحتفل بتخريج دورة الأ�شبال
حردان يعزي الخليل بوفاة والدته
عبا�سُ :م�ص ّرون على تحقيق م�شروعنا النه�ضوي على كامل م�ساحة الأمة ووفد من قيادة «القومي» ّ
يقدم واجب العزاء
أقامت منفذية الالذقية في الحزب السوري
القومي االجتماعي مخيما ً لألشبال على أرض
المخيم المركزي في مشتى الحلو ،شارك فيه
أشبال من منفذيتي حماة وإدلب ،واستم ّر لمدة
ستة أيام ،وبلغ عدد المشاركين فيه  115زهرة
وشبالً .وقد أطلق على هذه الدورة اسم« :دورة
شهداء مواجهة اإلرهاب».
وبعد انتهاء فعاليات المخيم ،أقيم حفل
االختتام بحضور عميد التربية والشباب في
الحزب عبد الباسط عباس ،وكيل عميد التنمية
اإلدارية في الشام إياد عويكة ،منفذ عام الالذقية
فريد مرعي وأعضاء هيئة المنفذية ،منفذ عام
حماة غسان ناصر وأعضاء هيئة المنفذية،
منفذ عام الطلبة الجامعيين في الالذقية ديب
بو صنايع ،وجمع من القوميين والمواطنين
وأهالي الزهرات واألشبال.
استه ّل الحفل بنشيد الحزب ،ث ّم استعراض
الفصائل المشاركة ،وقد ُس ّمي فصيل األشبال
ِباسم الشهيد ميالد حمودي ،أما فصيل الرواد
فس ّم َي ِباسم الشهيد جود مخول ،وأطلق
األول ُ
اس��م الشهيد محمد ع��واد على فصيل ال��رواد
وس ّمي فصيل النسور ِباسم الشهيد
الثانيُ ،
صبحي العيد.
وت��خ��ل��ل ال��ح��ف��ل ب��ع��ض ال��ع��روض الفنية
والتدريبية وبعض الفقرات الشعرية والغنائية،
ألقت الزهرة غنى المير كلمة األشبال مبيّنة
أهمية المشاركة في مخيمات الحزب لما تقدّمه
من فائدة تعزز التعلّق باألرض وتك ّرس مفهوم
االنتماء الوطني والقومي ،فضالً عن اكتساب
فضائل النظام واالنضباط والمناقبية القومية.
وألقت آمر المخيم ليليان مرعي كلمة هيئة
المخيم واستهلتها بما ق��ال الزعيم أنطون
س��ع��اده« :م��ن يربح معركة األح���داث يربح
معركة المصير القومي» ،و«النبت الصالح ينمو
بالعناية أما الشوك فينمو باإلهمال».
وأضافت« :مضت أيام مخيمنا سريعا ً حتى
أننا اعتقدنا أن عدد ساعات اليوم قد تقلصت

أجرى رئيس الحزب السوري القومي االجتماعي
النائب أسعد حردان اتصاال ً بالمعاون السياسي ألمين
عام حزب الله الحاج حسين الخليل ،وقدم له التعازي
بوفاة والدته ،معربا ً له عن أصدق مشاعر المواساة.
كما قام وفد من قيادة الحزب بتقديم واجب العزاء
إلى الخليل وعائلة الراحلة في حسينية برج البراجنة،

وض�� ّم الع ُمد :صبحي ي��اغ��ي ،زي��اد معلوف ،ومعن
حمية ،رئيس هيئة منح رتبة األمانة كمال الجمل،
عضو المجلس األعلى ومنفذ ع��ام المتن الجنوبي
عاطف بزي ،عضو المكتب السياسي ومنفذ عام بيروت
بطرس سعاده وعضو هيئة منفذية المتن الجنوبي
هشام المصري.

ابراهيم يوا�صل تق ّبل التعازي بوالدته

عمداً ،هذا اإلحساس كان نتيجة العمل الدؤوب
ال��ذي قامت به هيئة المخيم من أج��ل تنفيذ
البرنامج المق ّرر.
مضت األيام وفيها تج ّذر في عقول الناشئة
حقيقي لمعنى
من أشبال الحزب وزهراته مفهوم
ّ
الصراع الوجودي ،ولمعنى وحدة المجتمع،
واالنتماء إلى الحياة في وحدة اجتماعية نفسية
وروح��ي��ة تبنى على أساسها عقول تنهض
بمجتمعها إلى قيَم العز والمجد والحرية».
وألقى عباس كلمة تحدث فيها عن الدور الذي
يقوم به الحزب السوري القومي االجتماعي في
تربية األجيال التي خاطبها سعاده ،خصوصا ً
في ظ ّل الظروف التي تتع ّرض فيها األمة ألخطر
موجة من اإلرهاب.

متوسطا ً مقدم الحضور
عباس
ّ

كما بيّن أن الحزب لم يتأخر يوما ً عن أداء
واجبه في بناء العقول السليمة ،تلك العقول
التي تعي انتماءها وحقيقة الصراع وحقيقة
المحصنة بالعلم
أع���داء األم���ة ،تلك العقول
ّ
والمعرفة والوعي.
كما أكد أنه على رغم ك ّل الظروف استم ّر حزبنا
مضطلعا ً بالدور المنوط به من أج��ل تفعيل
دورة الحياة في المجتمع كي يبقى قويا ً سليما ً
متماسكاً ،وق��ادرا ً على تخطي ك ّل الصعوبات
والتغلّب على ك ّل التحديات ،وذلك في سياق
اإلصرار على تحقيق مشروعنا النهضوي وإقامة
الدولة القومية على كامل مساحة األمة.
ومن أجل هذا الهدف السامي يع ّد الحزب
أج��ي��ال��ه ،أج��ي��ال النهضة ال��س��وري��ة القومية

االجتماعية ويهيّئ لهم ك ّل إمكانات االستمرار
وترسيخ قيَم الحق والخير والجمال ،كي تحيا
سورية بعزة وعنفوان وكرامة.
ون��� ّوه ع��ب��اس بهيئة المخيم وجهودها
وسهرها على حسن التنظيم وعلى إتمام ك ّل
الفعاليات المق ّررة ،كما شكر أهالي المشتركين
على ثقتهم بالحزب وحرصهم على تنشئة
أب��ن��ائ��ه��م ف���ي ص��ف��وف ال��ن��ه��ض��ة ال��ق��وم��ي��ة
االجتماعية ،ودعا المتخ ّرجين إلى االستفادة
مما تعلّموه في المخيم واالستمرار في ممارسة
المناقبية القومية بين أترابهم وفي حياتهم
اليومية.
وف���ي ال��خ��ت��ام ُو ّزع�����ت ال��ش��ه��ادات على
المشتركين.

األشبال في أحد العروض

�صور ت�ستقبل مطرانها الجديد ميخائيل �أبر�ص باحتفال حا�شد
محمد أبو سالم
استقبلت مدينة ص��ور باحتفال رس��م��ي ،المطران الجديد
على صور وتوابعها لطائفة الروم الملكيين الكاثوليك ميخائيل
أبرص ،خلفا ً للمتروبوليت جورج بقعوني .وسار المطران أبرص
والمستقبلون إلى كاتدرائية مار توما للروم الكاثوليك في صور.
بعد صالة وترانيم دينية ،تال المطران بقعوني صك التولية
الصادر عن البطريرك الثالث لحام ،ثم ألقى المطران أبرص كلمة،
شكر في مستهلها الحضور ،كما شكر البطريرك لحام وكل أعضاء
السينودس الذين انتخبوه مطرانا ً على صور .وأعرب عن أمله في
أن يكون عند حسن ظنهم ،ووعد بالعمل من أجل نهضة الطائفة
وازدهارها والعمل بجد ونشاط لمصلحة الكنيسة واالبرشية
ولبنان.
وقال« :سأتابع مسيرة االساقفة ،وأكنّ لهم كل احترام وتقدير
لما قاموا به من نشاط .سأسعى إلى النهضة واالزده��ار نحو
االفضل ،وذلك بفضل دعمكم المعنوي ومساندتكم وعملكم معي
يدا ً بيد».
وحيّا مدينة صور المدينة االثرية التاريخية التي أسست المدن
على سواحل البحر المتوسط وغيره ،وصمدت في وجه الغزاة
والمعتدين ،وقال« :إن صور أقدم الكراسي االسقفية زارها يسوع
ونشر البشارة السعيدة ،كما أن الرسل والقديس بطرس ساروا
على دروبها .إن اهتمامنا سيكون بالصيادين في صور» ،وتكلم
عن تاريخ قانا ومكانتها».
وقال« :لقد زرت قانا منذ سنوات وسررت برؤية هذه البلدة،
وفرحت عندما رأي��ت أن مواطنا ً من البلدة اسمه علي وأهله
يحافظون على المعالم المسيحية في قانا ويهتمون بالسياح
ويظهرون وجه لبنان الحضاري .هذه هي حياتنا اللبنانية العيش

معا ً والتضامن الحضاري» .وأشاد بتوجهات القادة السياسيين
والروحيين الذي ال يألون جهدا ً للحفاظ على هذا العيش.
وحيّا موقف اإلمام السيد موسى الصدر الذي سلك النهج السليم
المنفتح ،وكانت له بصمات دامغة في كل حقل وميدان.
وركز المطران أبرص على أهمية االتحاد الذي يعني مجابهتنا
معا ً التفرقة واالنتصار عليها« .فخر لنا أن تكون منطقة الجنوب
مثاال ً يحتذى في الحياة المشتركة».
وتناول االوضاع في المنطقة العربية بعد ما سمي «بالربيع
العربي» وقال« :طالما أن جارك بخير أنت بخير .وإن االوضاع غير
المستقرة تؤثر سلبا ً علينا وما زلنا ننتظر انتخاب رئيس جمهورية
وتنفيذ مطلب إقرار سلسلة الرتب والرواتب».
وشكر الحضور ووسائل االعالم وتلفزيون «تيلي لوميير» الذي
نقل وقائع االحتفال.
غصت
ثم تقبل المطران أبرص التهاني من المستقبلين الذين ّ
بهم قاعات الكنيسة وساحة السراي ،ومن المهنئين :ممثل الرئيس
نبيه بري النائب ميشال موسى ،كامل دياب ممثالً الوزير محمد
فنيش ،النائبان عبد المجيد صالح وعلي خريس ،السفير البابوي
في لبنان غبريال كاتشيا ،ممثل قائد الجيش العميد شربل بو خليل،
ممثل مدير عام االمن العام العقيد محمد طليس ،المطران شكر الله
نبيل الحاج ،المونسينيور شربل عبد الله ،المطران جاورجيوس
حداد ،الرئيس العام للرهبانية الحلبية الباسيلية االرشمندريت
نجيب طبجي ،المتروبوليت يوحنا حداد ،منفذ عام منفذية صور
في الحزب السوري القومي االجتماعي الدكتور محمود أبو خليل،
وقائمقام صور محمد جفال ،مأمور نفوس صور حسن عيديبي،
رئيس اتحاد بلديات صور عبد المحسن الحسيني ،رئيس بلدية
صور حسن دبوق ،مفتي صور وجبل عامل الشيخ حسن عبد الله،
مفتي صور ومنطقتها الشيخ مدرار الحبال ،رئيس لقاء علماء صور

الشيخ علي ياسين ،وفد من القوة االيطالية الدولية ،مدير الضمان
االجتماعي في صور صالح أمون ،وفاعليات عسكرية وسياسية
ودينية وحزبية.

تكريم بقعوني

وأقيم في كنيسة مار الياس الحي للروم الكاثوليك في بلدة
عين إبل ،قداس احتفالي لمناسبة انتقال زمام أمور أبرشية صور
للروم الكاثوليك من المطران جورج بقعوني إلى المطران ميخائيل
أبرص.
حضر القداس المطران السابق يوحنا حداد والمطران بقعوني
ورئيس دير سيدة البشارة في رميش االب ميشال خوري ورئيس
جامعة الكسليك ـ فرع رميش االب شكر الله شوفاني ورئيس بلدية
عين إبل فاروق بركات دياب ونائبه طارق متى ،وقائد وحدة احتياط
القائد العام في «اليونيفيل» قائد الكتيبة الفرنسية الكولونيل
إيمانويل شاربي ،ورهبان وراهبات وأهالي البلدة والجوار.
بعد االنجيل ،ألقى كاهن الرعية االب ماريوس خيرالله كلمة
شكر تحدث خاللها عن تضحيات المطران بقعوني وتواضعه،
وتمنى له النجاح في مهمته الجديدة في أبرشية حيفا واالراضي
المقدسة ،كما رحب بالمطران أبرص الذي وصفه بخير خلف لخير
سلف.
وألقى المطران أب��رص عظة قال فيها« :علينا ان نكون على
مثال المسيح فرحين دائما على رغم الصعوبات والشدائد ،وهذا
ما يميزنا عن الباقين» ،شاكرا ً المطران بقعوني على تواضعه
وتضحياته ألجل أبرشية صور.
وفي الختام ،ألقى رئيس بلدية عين إبل فاروق بركات دياب،
كلمة شكر فيها المطران بقعوني على كل ما أنجزه ألبناء رعيته في
عين إبل ،وسلّمه ِباسم أهالي عين إبل وبلديتها درعا ً تقديرية.

خليل مقدّما ً التعازي البراهيم
واص��ل مدير عام األم��ن العام اللواء عباس إبراهيم،
تقبل التعازي بوفاة والدته شفيقة سليمان مكي ،في
للتخصص والتوجيه العلمي،
قاعة الجمعية اإلسالمية
ّ
فاستقبل عددا ً كبيرا ً من الشخصيات السياسية ،من وزراء
ون � ّواب حاليين وسابقين ومرجعيات روحية ورؤس��اء
بلديات ومختارين ،ووفودا ً من مختلف القرى والبلدات.
وحضر معزياً :وزي��ر األشغال العامة والنقل غازي
زعيتر ،مقدّما ً التعازي ِباسم رئيس مجلس النواب نبيه
ب��ري ،وفد من الحزب السوري القومي االجتماعي ض ّم
رئيس المكتب السياسي الوزير السابق علي قانصو،
وعضو الكتلة القومية النائب مروان فارس ،والوزراء :وزير
المال علي حسن خليل ،وزير الزراعة أكرم شهيب ،وزير
السياحة ميشال فرعون ،النواب :غازي العريضي ،علي
بزي ،عاطف مجدالني ،نبيل نقوال ،عباس هاشم ،إبراهيم
كنعان ،حسين الموسوي ،علي المقداد ،نوار الساحلي،
أحمد كرامي ،محمد قباني ،أنطوان سعد ،فادي الهبر ،خالد
زهرمان ،قاسم هاشم ،وروبير غانم.
كما ع ّزى ابراهيم ،ال��وزراء السابقون :فيصل كرامي،
محسن دل���ول ،علي ال��ش��ام��ي ،محمد ال��ص��ف��دي ممثالً
بأحمد الصفدي ،النواب السابقون :إميل إميل لحود،
وجيه البعريني ،حسين يتيم ،أحمد فتوح ،المدير العام
للمغتربين هيثم جمعة ،مدير عام وزارة التربية والتعليم
العالي فادي يرق ،مدير عام الشؤون الخارجية في مجلس
النواب بالل ش��رارة ،وأمين عام رئاسة مجلس ال��وزراء
سهيل بوجي.
كذلك قدم التعازي السفير البريطاني توم فليتشر،
القائمة بأعمال السفارة األميركية في بيروت كيلي كليمان،
القائم باألعمال والقنصل في السفارة الكويتية محمد
الوقيان ،القنصل العام لسفارة السودان الدكتور التيجان
إبراهيم ،رئيس حزب «غد الثورة» في مصر أيمن نور.
وحضر مع ّزيا ً على التوالي :القاضي سعيد ميرزا،
م��س��ؤول ال��ع�لاق��ات ال��خ��ارج��ي��ة ف��ي ح��زب ال��ل��ه عمار
الموسوي ،نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله
الشيخ نبيل قاووق ،مطران جبل لبنان جورج صليبا،
رئيس جامعة الحكمة المونسنيور كميل مبارك ،السيد
علي فضل الله ،رئيس المحكمة الشرعية السنية الشيخ
عبد اللطيف دريان ،رئيس المحكمة السنية في طرابلس
الشيخ سمير كمال الدين ،رئيس إتحاد العشائر العربية

في لبنان الشيخ جاسم العسكر ،عضو المجلس اإلسالمي
الشرعي األعلى الشيخ زياد الصاحب ،مفتي صيدا الشيخ
أحمد نصار ،المفتي محمد علي المقداد ،الشيخ أحمد
العزير ،الشيخ عبد األمير شمس الدين ،الشيخ محمد
أبو القطع ،القاضي الشيخ إسماعيل دلة ،رئيس بلدية
طرابلس نادر غزال ،قائد شرطة بلدية طرابلس سمير
اآلغا ،باسم درباس عن وقف التراث اإلسالمي الكويتي،
رئيس رابطة مختاري طرابلس ربيع مراد ،رئيسة لجنة
حقوق المرأة اللبنانية عزة الحر م��روة ،المدير العام
لقناة المنار إبراهيم فرحات ،مدير البرامج السياسية في
قناة المنار الدكتور إبراهيم الموسوي ،النقيب السابق
لمحامي طرابلس بسام الداية ،رئيس مرفأ طرابلس
السابق أنطوان حبيب ،القنصل أمين سليمان ،الرئيس
السابق للجامعة اللبنانية الثقافية في العالم مسعد
حجل ،نورا جنبالط ،ممثلة سفيرة اإلتحاد األوروبي في
لبنان ،رئيس الحركة اللبنانية المحامي نبيل مشنتف،
الممثل اإلقليمي للمنظمة الدولية للهجرة فوزي الزيود،
رئيس بلدية صيدا السابق عبد الرحمن البزري ،النقيب
السابق للطياريين الكابتن محمود حوماني ،رئيس بلدية
كفرمتى حسين حمية.
ومن الشخصيات الفلسطينية ع��زى :أمين السر في
حركة فتح في لبنان فتحي أبو العردات ،أبو عماد رامز عن
الجبهة الشعبية ـ القيادة العامة على رأس وفد.
الوفود :وفد مشايخ عكار برئاسة المفتي الشيخ زيد
زكريا ،وفد «جبهة العمل اإلسالمي» برئاسة المنسق
العام الشيخ زهير الجعيد ،وف��د من «هيئة العلماء
المسلمين» في لبنان برئاسة رئيس الهيئة الشيخ مالك
ج��دي��دة ،وف��د من اللقاء السلفي في طرابلس برئاسة
الشيخ ص��ف��وان ال��زع��ب��ي ،وف��د م��ن مؤسسة العرفان
برئاسة الشيخ علي زين الدين ،وفد من جمعية اإلرشاد
واإلصالح الخيرية اإلسالمية ضم بشير حريري ومحمد
عبد القادر سنو ،وفد من جرود بالد جبيل (السا ،أفقا،
عين الغوبية) ،وفد من بلدة كوثرية السياد ،ووفود من
مختلف القرى والبلدات.
ف��ض�لاً ع��ن ع��دد كبير م��ن الصحافيين م��ن مختلف
الوسائل االعالمية ،وممثلي القطاعات الصحية والتربوية
واألكاديمية ،والهيئات النسائية والشبابية والكشفية،
وهيئات المجتمع المدني.

ثانوية �أميون تخ ّرج تالمذتها
خ ّرجت ثانوية أميون تالمذتها للعام الدراسي 2013
ـ  2014في حفل أقيم في قاعة كنيسة القديسة مارينا،
برعاية اتحاد بلديات الكورة وبلدية أميون ،بحضور
قائمقام الكورة كاترين الكفوري أنجول ،مدير عام مركز
البحوث واالنماء الدكتورة ليلي مليحة فياض ،مديرة
المنطقة التربوية في الشمال نهال حاماتي نعمة ،رئيس
اتحاد بلديات الكورة كريم بو كريم ،رئيس بلدية أميون
غسان كرم ورئيس البلدية السابق جرجي بركات ،رجل
االعمال غسان رزق ،إضاف ًة إلى مختارين ورؤساء بلديات
وأندية وجمعيات ومجالس ،وفاعليات تربوية وأطباء
الثانوية وأهالي المتخ ّرجين ومدعوين.
بداي ًة ،دخول المتخ ّرجين ثم النشيد الوطني ،إلى كلمة
ترحيب من عريفة الحفل كوزيت سلوم ،ثم تتالت الكلمات
ِباسم الطالب المتخرجين ،فتحدثت الطالبة راشيل صالح،
و ِباسم قدامى المتخ ّرجين تحدّث الطالب فوزي شويفاتي،
و ِباسم االساتذة أك��رم مطر ،و ِباسم مجلس االه��ل تانيا
يزبك مخايل.
أما مديرة الثانوية بيرت أبي صالح ،فوصفت المناسبة
بالمهرجان ،مهرجان العلم والثقافة والتألق في كورة
عامرة بالعلم وفي ثانوية رسالتها إعداد االجيال المسؤولة

في بناء الوطن ،ناشرة رسالته في كل مكان اجيال تبني
مجد لبنان ليشع تربية وعلماً.
ث ّم كرمت أبي صالح مجموعة من أصحاب «االي��ادي
البيضاء» الذين دعموا الثانوية وساهموا في إع��ادة
وهجها ،بتوزيع دروع تكريمية عربون شكر لكل من
قائمقام الكورة ومدير عام مركز البحوث واإلنماء ورئيس
اتحاد بلديات الكورة ورئيس بلدية أميون ولغسان رزق
ورئيس نادي شباب أميون روبير مخلوف ولنجيب جورج
البرجي وجويل الحاج عبيد.
ثم ألقى كرم كلمة أعاد الذاكرة الى أيام ماضية شعت
بها ثانوية أميون ،فأعطت الوطن والكورة مجموعة كبيرة
من المثقفين المميزين ،مشيرا ً إلى أهمية دعم هذا الصرح
التربوي وإع��ادة وهجه والثقة ب��ه ،بدعمه على جميع
المستويات ،مطالبا ً وزارة التربية باالهتمام به وبدعمه.
ودع��ا بو كريم إل��ى االهتمام باالنسان وبنائه ،ألنه
األهم إلى جانب العلم والثقافة ،وقال« :االنسان هدفنا،
ألن االخ�لاق واالدب وزرع محبة اآلخر فيه هي الطريقة
الصحيحة في التربية».
وفي الختام ،و ّزعت الشهادات على المتخ ّرجين ،وتخلل
الحفل فواصل فنية موسيقية وغنائية.

رحلة بيئية في وادي عودين

 ...والفته مودّعة للمطران بقعوني

خالل استقبال المطران الجديد

قوى الأمن تنعى الرقيب جورج داغر
ص��در عن المديرية العامة لقوى األم��ن الداخلي
ـ شعبة ال��ع�لاق��ات العامة ب�لاغ ج��اؤ فيه« :تنعي
المديرية العامة ل��ق��وى األم��ن ال��داخ��ل��ي ،شهيدها
الرقيب ج��ورج داغ��ر ال��ذي استشهد منتصف ليل
 ،2014/07/19نتيجة حادث تدهور آلية عسكرية
في محلة العطشانة ،وأدّى الحادث أيضا ً إلى إصابة
خمسة عناصر كانوا على متن اآللية ،أثناء عودتهم من
مهمة حفظ أمن ونظام في محلة ضهور الشوير.

الشهيد جورج فادي داغر من مواليد 1992/11/12
الزلقا  /المتن ،عازب.
ـ دخل السلك بتاريخ  ،2013/01/2برتبة رقيب.
ـ ر ّقي الى رتبة رقيب أول بعد االستشهاد.
ـ خدم في معهد قوى األمن الداخلي ومخفر بتغرين.
ـ حائز :وسام االستحقاق اللبناني درجة رابعة،
وس��ام الجرحى ،ميدالية األم��ن الداخلي ،ميدالية
الجدارة والميدالية العسكرية.

ّ
نظمت وحدة التط ّوع التابعة لمركز
عندقت الحرجي التابع لجمعية
التنمية وال��ث��روة الحرجية ،رحلة
بيئية في وادي عودين كانطالقة
لنشاطاتها الصيفية بالتزامن مع
احتفاالت عيد م��ار ال��ي��اس ،شفيع
وادي عودين.
ش��ارك في الرحلة التي استمرت
حوالى  4ساعات 70 ،ناشطا ً بيئيا ً
من مختلف المناطق وممثلين للبنك
ال��دول��ي وم��ك��ت��ب س��ف��ي��رة االت��ح��اد
االوروب�����ي ف��ي ب��ي��روت وص��ن��دوق
التنمية االقتصادية في مجلس االنماء
واالعمار ومجلس البيئة في القبيات،
إلى جانب أعضاء الجمعية.
ب��دأت الرحلة بلقاء تعارفي في
مركز عندقت ال��ح��رج��ي ،إذ قدّمت
مسؤولة المركز نيكول بيطار عماد
شرحا ً مفصالً عن المركز ونشاطاته
وأه��داف��ه المرج ّوة لحماية البيئة
ولتنشيط السياحة البيئية ومعها
الحركة االقتصادية ف��ي المناطق
الريفية.

وق �دّم��ت رئيسة وح���دة التط ّوع
المشرفة على النشاط المهندسة دعد
شاهين عرضا ً شامالً للنشاط البيئي
ال��ذي يأتي متزامنا ً م��ع احتفاالت
عيد مار الياس شفيع وادي عودين.
وش����دّدت ع��ل��ى أه��م��ي��ة ت��ض��اف��ر كل
الجهود لحماية طبيعة لبنان ،وقالت:

«نع ّول كثيرا ً على الطاقات البشرية
الواعية لبدء ورشة عمل شاملة على
مستوى كل الوطن لحماية بيئة لبنان
من مخاطر كثيرة تتهدّدها».
واجتاز المشاركون في الرحلة
حوالى  5كيلومترات مشياً .والختام
كان بغداء قروي عند جسر أكروم.

