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حمليات

ٌ
و�شغف ال حدود له
الفرو�سية ...ريا�ضة عريقة لها تاريخها
تحقيق ريما يوسف
الفروسية ،أو ركوب الخيل ،رياضة عريقة
لها تاريخها الذي يعود إلى عصور الحضارة
البشرية األول��ى ،عندما استطاع اإلنسان
ترويض الحصان واستخدامه كوسيلة من
وسائل النقل والصيد ،وكوسيلة عسكرية
وحاسمة في ساحات القتال.
كانت الخيول رفيقة كبار القوم .يمتطيها
الملوك والمشايخ ،وتعتبر مدينة فيينا
في النمسا ،مدينة الفروسية االمبراطورية
( ،)Riding schoolوه���ي المؤسسة
ال��وح��ي��دة ف��ي ال��ع��ال��م ال��ت��ي حافظت على
ف��ن الفروسية األص��ي��ل م��ن عصر النهضة
وحتى يومنا هذا ،وما زالت ترعاه بعناية،
وتتمايل األحصنة بد ّقة المتناهية مع أنغام
الموسيقى.
أما في لبنان ،فانتشرت في اآلونة األخيرة
مدارس تعليم الفروسية ،نظرا ً إلى ارتباط
هذا النوع من الرياضة بالشجاعة والشهامة
والنبل ،أما نادي الفروسية األول في لبنان،
فأسسه النائب الراحل ف��وزي عبد الفتاح
ّ
الحص ف��ي أواخ���ر الخمسينات م��ن القرن
الماضي ،وال��ذي توفي عن عمر يناهز 55
سنة ،بعدما سقط عن صهوة جواده.
األم��ي��رال ميشال الهاشم ،جنرال بحري
متقاعد من الجيش اللبناني ،اختار بعد
تقاعده افتتاح ن��ا ٍد لتعليم الفروسية في
ال��ب��ت��رون ،ألن ق��واع��د الجيش والفروسية
ترتبط بالبطولة والشجاعة ،ولشغفه وعشقه
وركوبه الحصان حتى قبل والدته كما يقول،
ألن والدته كانت تمتطي الحصان وهي حامل
به ،فاز ببطوالت عدّة في الفروسية في لبنان
وفرنسا ،ونقل شغفه بـ«أجمل الكائنات
الموجودة في العالم» كما يقول ،إلى ابنته
ميشا التي ت��ت��د ّرب على امتطاء الحصان
والفروسية ،وربحت بطوالت بالقفز على
الحواجز والماراتون والمسافات الطويلة
وبطولة لبنان وبطولة العرب.
ولم يكتف الفارس الهاشم بالتدريب على
ركوب الخيل ،بل قام بتزويج األحصنة مع
الفرس وجعل المهر بطالً كوالديه ،ويكون
اختيار الزوج وفقا ً لمواصفات األنثى وتحمل
مدة  11شهراً ،وبعد أن يولد بسنتين ،من
الممكن «تكبيس» ظهر المهر لمدة شهر ثم
ير ّوض .أما عن عمر الحصان ،فيقول الهاشم
إنّ الخيول تعيش أحيانا ً  30سنة ،ويبقى
الحصان رياضيا ً حتى عمر  16و 17سنة،
ويمارس السباق بين عمر  3و 8سنوات.
يُعتبر مستوى النادي الذي أسسه الهاشم
ع��الٍ ج�� ّداً ،ويعتبره آخ��رون أن��ه من أفضل
النوادي في لبنان ،بحيث يصبح المتد ّرب
خالل وقت قصير فارساً.
واعتبر الهاشم في حديث إلى «الوكالة
الوطنية لإلعالم» أنّ لديه رسالة ليتع ّرف
الناس إلى الحصان بشكل صحيح ،ولينقل
إليهم عشقه ل��ه كمخلوق أل��ي��ف .ويقول
أحب تصنيف الحصان في خانة
الهاشم« :ال
ّ
الحيوان .فمثالً أجمل صبية في الكون يقال
عنها مثل الفرس ،والشاب القوي يطلقون
عليه لقب الحصان ،فغدا التشبه بالحصان
مديحا ً بينما التشبه بأيّ حيوان آخر مذ ّمة».
وعن األعضاء المتد ّربين يقول الهاشم:
«هناك  250عضوا ً في النادي 65 ،في المئة
منهم إن��اث ،وأصغر األع��ض��اء يبلغ عمره
خمس سنوات ويتد ّرب على  ،Poneyوثمة
متد ّرب آخر عمره ست سنوات ونصف السنة
ويتد ّرب على الحصان العادي».
وع���ن أن����واع األح��ص��ن��ة ي��ق��ول« :ه��ن��اك
الحصان العربي وه��و مشهور بجماله ،ال

«يازا» تطالب بور�شة هادفة
�إلى تطبيق قانون ال�سير قبل ال�شتاء
طالبت جمعية «ي��ازا» قوى األمن الداخلي والشرطة
البلدية في بيان أصدرته أم��س ،بمزيد من التشدّد في
تطبيق قانون السير ،وذلك بعد بلوغ حوادث السير وضعا ً
كارثيا ً غير مسبوق خالل شهر آب الحالي ،وناشدت وزارة
األشغال العامة والنقل والبلديات صيانة البنى التحتية
قبل موسم الشتاء.
وأض��اف البيان« :من المعلوم أنّ لبنان يم ّر بمرحلة
دقيقة على الصعيدين األمني والسياسي ،لكن ذل��ك ال
ينفي مخاطر استهتار كثيرين من مستعملي طرقات
لبنان بقانون السير وبسالمة الطرق في لبنان .إنّ نجاح
العمل بقانون السير الجديد يتطلّب جهودا ً كبيرة من قبل
وزارة الداخلية والبلديات (هيئة إدارة السير وقوى األمن
الداخلي) .كما أنّ هناك جهودا ً كبيرة مطلوبة أيضا ً من
قبل وزارات :التربية الوطنية ،واألشغال العامة والنقل،
والعدل ،إضاف ًة إلى أهمية تفعيل دور البلديات والشرطة
البلدية للقيام بواجبها في تطبيق قانون السير ضمن
النطاق البلدي».
وتابع البيان« :بعد جهود دامت عقدا ً من الزمن من قبل
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لجنة األشغال العامة والنقل النيابية برئاسة النائب محمد
قباني ،وبعد جهود كبيرة قامت بها يازا طوال هذا العقد
مع رج��ال االختصاص والخبرة ومع المجتمع األهلي،
نأمل أن تنجح الحكومة اللبنانية والمجتمع اللبناني
في تطبيق قانون السير وتغيير المسار التصاعدي لعدد
القتلى والجرحى بسبب حوادث السير».
وأ ّكد البيان أهمية قرار وزير الداخلية والبلديات نهاد
مشنوق بمراقبة كافة الشاحنات لمدى تقيّدها بالمادة 85
من قانون السير وضبط المخالفات الالزمة والتشدّد لدى
مراكز المعاينة الميكانيكية ،لجهة اعتبار كل شاحنة ال
تستوفي المواصفات المذكورة أعاله غير صالحة للسير،
ال سيما لجهة أن يكون واق��ي الصدمات الخلفي مثبتا ً
بالقاعدة ،ومنخفضا ً لحدود عدم إمكانية وصول المركبات
في حال اإلنزالق إلى أسفل الشاحنة عند التصادم ،وذلك
اعتبارا ً من .2014 /9/1
وختمت «يازا» بيانها باإلشارة إلى بلوغ عدد القتلى
والجرحى بسبب حوادث السير ،بلغ أرقاما ً قياسية غير
مسبوقة خالل عام .2014

�إنهاء المرحلة الرابعة
من حملة تنظيف �شواطئ الميناء

بل هو األجمل في العالم ،ويمتاز بق ّوة دمه
وسرعته ،وهو محبوب في العالم ،خصوصا ً
في اميركا حيث هناك  400ألف جواد عربي
أصيل ،وبعد الجواد العربي ،يأتي حصان
ال���ـ«  ،»WAHOوث � ّم��ة منظمة ف��ي لندن
مس ّماة ِباسمه ،ويُختم على رقبته مدى
الحياة وشم الـ« ،»WAHO Bookوهو
الوحيد في العالم الذي يشارك في مسابقات
ال��ق��درة والتحمل والمسافات طويلة التي
تصل أحيانا ً إلى  160كيلومترا ً في بطولة
العالم ،ف َن َفسه طويل وقلبه صامد.
أم���ا ال��ح��ص��ان األوروب�����ي ك��اإلن��ك��ل��ي��زي
والفرنسي واأللماني ث ّم الهولندي وغيره ،فهو
متخصص بقفز الحواجز ،ثم تأتي الخيول
ّ
األقزام مثل « .»Poneyوال ب ّد من اإلشارة إلى

الحصان « ،»Thoroughbredالموجود
في ملبورن ـ أستراليا ،وهو هجين ناتج عن
تزويج حصان عربي بفرس إنكليزية ،وذلك
منذ  300سنة ،ويعتبر أس��رع حصان في
العالم».
وأش���ار ال��ه��اش��م إل��ى أنّ ري��اض��ة القفز
موجودة في لبنان بقوة ومنذ زمن ،وسباق
المسافات الطويلة ( 100كيلومتر) ،والقدرة
على التحمل ،وقد جرت منذ عدّة سنوات في
لبنان من جرود عيون السيمان وحتى جرود
العاقورة ثالث مرات وعلى مستوى بطولة
العرب ،وفازت ميشا الهاشم به ،أما سباق
السرعة ،فهو مثل السباق الذي يجري في
ميدان سباق الخيل في بيروت .واأله��م في
العالم،

وتابع« :هناك ترويض الخيل ،والتدريب
على المسابقات وال��رق��ص ،إض��اف��ة إلى
نشاطات العربات حيث يجري في رومانيا
سباق يشارك فيه الحصان من أصول عربي.
أ ّما الحصان األميركي فهو خاص بأميركا منذ
القدم ،وهو ممتاز للمسافات الطويلة وغير
متخصص ،ويدعى  ،Mustangورياضة
ّ
البولو على الحصان تمارس في كل دول
العالم ،ومن أه ّمها األرجنتين التي غالبا ً ما
تفوز بكأس البطولة».
وختم الهاشم« :من يد ّرب الخيول نسميه
السايس ،فعاملوا خيولكم بالسياسة يكون
لديكم خيول جيدة ،وأفضل فارس في العالم
هو الفارس الذي يربح بطوالت على صهوة
جواده».

أنهت لجنة رعاية البيئة بالتعاون
مع كشافة البيئة ،المرحلة الرابعة من
حملتها التي أطلقتها لتنظيف شواطئ
مدينة الميناء وج��زره��ا ،بدعم من
رئيس لجنة رعاية البيئة محمد نهاد
الزيلع وتوجيهه.
وانتشر المتط ّوعون البالغ عددهم
 80شابا ً وشابة على الشاطئ والجزر
وأزالوا األوساخ والنفايات التي يلقيها
ر ّواد الجزر أثناء رحالتهم ،وما يقذفه
البحر من أوساخ.
وعمل المتط ّوعون بوسائل بدائية
لجمع القمامة بأكياس خاصة إلتالفها
وذلك بإشراف عضو الجمعية سماح
الزيلع والقائد مراد عبوشي ،اللذين
ساهما في إنجاح الحملة ،إيمانا ً منهما
بإنقاذ ما يمكن إن��ق��اذه ،وب��أن الحل
يكون بتطبيق قانون لحماية البيئة.
وتوجه الزيلع بالشكر إلى جميع
ّ

من ساهم في الحملة الشاقة ،ودعا
إل��ى مشاركة أكبر ع��د ٍد من الشباب
وإل���ى إق��ام��ة ح��م�لات متواصلة من
جمعيات وهيئات تعنى بالبيئة،
لتبقى الجزر والشواطئ نظيف ًة ومحط
أنظار السياح.
وقال« :يجب تأهيل الجزر سياحيا ً
على أن تبقى محمية ،فنحن مع
أيّ مشروع تنمويّ إذا ك��ان يراعي
الشروط البيئية لخلق إنماء يُخرج
الفيحاء من كبوتها ،لكن علينا أوال ً
ال��ح � ّد م��ن م��ص��ادر ت��ل � ّوث الشاطئ
مكب النفايات ،ونفايات المرفأ
وإلغاء ّ
وأقنية صرف المجارير ،واإلس��راع
في تشغيل محطة لمعالجة المياه
المبتذلة».
وأشار إلى دراسات ومشاريع عدة
لتحريك العجلة االقتصادية ،لكن
لم يُن َّفذ منها شيء ،وقال« :نحن مع

أيّ مشروع يراعي الشروط الصحية
والبيئية والهندسية والقانونية،
فلدينا ث���روة أت��ت عليها ي��د البشر
وأتلفتها».
بيئي يحمي
بقانون
الزيلع
وطالب
ّ
من التعدّيات ،فالواجهة البحرية
للميناء إذا أُحسن استغاللها كما
في البلدان األوروب��ي��ة ُتغني لبنان
والسياحة .ودعا الزائرين إلى حماية
الجزر من العابثين ،وإلى المحافظة
على نظافتها ،فما يُلقى فيها وفي
البحر يؤدّي إلى كارثة بيئية محتمة
ألنها تؤذي الثروة السمكية.
وخ��ت��م ال��زي��ل��ع م��ط��ال��ب�ا ً بوضع
ش��رط��ة دائ��م��ة ل��م��راق��ب��ة الشاطئ
وال��ج��زر ،واتخاذ تدابير للمحافظة
على الشاطئ وإبقاء الجزر نظيفة،
وحيّا المتط ّوعين على ما قاموا به من
جهد إلنجاح الحملة.

�أخبار متفرقة
ً
ً
«�شمران» ّ
ترفيهيا للأطفال
يوما
تنظم

«مؤسسة الرؤية العالمية» يوما ً ترفيهيا ً صحيا ً لألطفال في
أقامت «جمعية شمران الخيرية» بالتعاون مع
ّ
«استراحة الكينا» ـ صفد البطيخ.
بداي ًة ،كانت كلمة ترحيبية ألقاها الشاعر علي زين الدين ،ثم محاضرة صحية مع مسؤولة القطاع الصحي
في «الرؤية العالمية» ـ قضاء بنت جبيل االختصاصية في التغذية رشا مكي ،وتطرقت المحاضرة إلى الغذاء
السليم والنظافة الشخصية ،وختاماً ،كانت كلمة لـ«جمعية شمران» ألقتها رئيسة قسم الرعاية االجتماعية
سماح عجمي.
وتخلل النشاط ألعابا ً ترفهية ،من رسم على األوجه ،حنطور ،ش ّد الحبل ،إلى ألعاب متنوعة ،أما الهدف ،فدائما ً
رسم البسمة على وجوه اﻷطفال.

«العزم البيئي» ي�شارك في ملتقى التربية ـ القاهرة

شارك منتدى العزم البيئي ممثالً بأمين الس ّر أيمن الطرابلسي في أعمال الملتقى التدريبي الخامس للتربية
البيئية ،بدعوة من االتحاد العربي للشباب والبيئة ،الذي أقيم في القاهرة بعنوان «إدماج مفاهيم التربية البيئية
فى برامج العمل الشبابية» ،برعاية وزير البيئة المصري الدكتور خالد فهمي وحضوره.
وتض ّمن الملتقى الذي شهد مشاركة عربية وأفريقية واسعة ،سلسلة محاضرات لنخبة من خبراء البيئة
واألساتذة الجامعيين ،إضافة إلى عد ٍد من ورش العمل ،وجلسات الحوار.
وقدّم الطرابلسي عرضا ً شرح فيه أهداف منتدى العزم البيئي ،والنشاطات التي يقوم بها في مجال نشر ثقافة
الوعي البيئي والتربية البيئية ،األمر الذي القى استحسان المشاركين .وقال« :إن الهدف من هذه المشاركة في
الدرجة األولى اكتساب خبرات ومعارف جديدة في مجال التربية البيئية ،ث ّم العمل على نشر هذه المفاهيم
واألساليب بين أعضاء المنتدى وبين المعلمين ،إضافة إلى التواصل مع ناشطين بيئين من عدّة دول عربية
وأفريقية».
وأكد أمين عام االتحاد العربي للشباب والبيئة الدكتور ممدوح رشوان أنّ الملتقى يهدف إلى إدماج التربية
البيئية في برامج العمل الشبابي لمنظمات المجتمع المدني ،وإعداد مسؤولي البرامج الشبابية في مجال التربية
البيئية ،فضالً عن تدريب قيادات شابة جديدة للعمل في مجال نشر الوعي البيئي.

ندوة في زغرتا عن الأمرا�ض االنتقالية

ّ
نظمت وزارة الصحة العامة ،بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية ،ندوة عن األمراض االنتقالية ،بحضور
أطباء زغرتا ـ إهدن والقضاء وأطباء من بيروت ،وذلك على المسرح البلدي ـ قاعة بيار فرشخ ـ زغرتا.
وبعد كلمة ترحيب بالحضور من طبيب قضاء زغرتا الدكتور سامي األحدب ،ألقت الدكتورة وفاء جريج،
وهي اختصاصية في الطب الداخلي واألمراض المعدية لدى وزارة الصحة ،وعضو في اللجنة الوطنية لمكافحة
األم��راض المعدية ،محاضرة تركزت على أح��دث المستجدّات في ما يتعلق باألمراض المعدية ،خصوصا ً
الفيروسات المستحدثة .وشرحت عن أمراض :الشلل الرخو الحاد ،الحميرة ،اإلسهال الحاد ،الحصبة األلمانية،
«بو كعيب» ،الكوليرا وغيرها ،وعن أسبابها وطرق عالجها ،وعن نسبة المصابين بها وطرق التحصين منها.

وحاضر خالل األيام الثالثة عد ٌد من األكاديميين والعاملين في مجال حقوق اإلنسان ،وهم :ربيع مشعالني،
سليم زوين ،الدكتور محمد علم الدين ،ماريان كالسي ،فابيانا بشارة ،فاطمة عطية ،نبيل عبد ،الياس ابراهيم
وتوسعت مروحة النقاش لتشمل موضوع الالجئين في مختلف الدول العربية ،مفهوم
والدكتور ساني حليس.
ّ
استقدام العاملين األجانب ،طريقة االنخراط في العمل االجتماعي للعمل على حقوق اإلنسان ،حقوق المساجين،
العنف والتعنيف ،استخدام صفحات التواصل االجتماعي بالشكلين اإليجابي والسلبي ،والوعي الصحي.
واعتبر المشاركون أنّ أبرز ما كانوا يريدون تحقيقه ،جمع شباب من خلفيات وجنسيات مختلفة لتبادل األفكار،
بحيث يجمعهم الشغف للدموقراطية ولتحسين بلدانهم ووضعها على الخريطة العالمية لألداء االجتماعي،
البيئي ،الثقافي واإلنمائي الجيد.
وتابع المشاركون عددا ً من الحفالت الفنية التي قدّمها نادي الموسيقى في الجامعة ،وسهرة نار في طبيعة
البلمند الخالبةّ ،
ونظموا رحالت سياحية استكشافية إلى مختلف المناطق لكي يتع ّرفوا إلى ثقافة البلد المضيف
وتاريخه وجماله.

دورة في طرابل�س حول الإ�سعافات ومكافحة الحرائق
ّ
نظمت وزارة الشؤون االجتماعية ـ مركز التدريب االجتماعي ،دورة حول اإلسعافات األولية ومكافحة الحرائق
المنزلية والحرجية ،وقواعد اإلخالء خالل الحروب والكوارث ،وذلك في «ثانوية روضة الفيحاء» ـ طرابلس،
وشارك فيها أربعون متد ّربا ً ومتد ّربة من أفراد الهيئة التعليمية ،ومم ّثلون عن هيئات وجمعيات اجتماعية
ورعائية.
وألقى مدير الثانوية الدكتور مصطفى مرعبي كلمة ترحيبية ،ث ّم ألقت الدكتورة ريما قازان كلمة ِباسم الهيئة
ّ
المنظمة ،فأشارت إلى وجود رغبة إلقامة هذة الدورة في مختلف مناطق الشمال نظرا ً إلى أهميتها.
وأشارت إلى أنّ وزارة الشؤون تعمل على تنفيذ دورات إسعافات أولية ومنزلية وعمليات اإلنقاذ المائي
وتقنيات إطفاء حرائق المنازل والسيارات واألحراج وقواعد اإلخالء خالل الحروب والكوارث ألبناء المجتمع
المدني في مدينة طرابلس الفيحاء بالتعاون مع الدفاع المدني.
وعرض خبير اإلطفاء والمد ّرب المسؤول علي موسى على المتد ّربين كيفية اتخاذ التدابير الالزمة لمكافحة
الحرائق ،والعمل وفق تقنيات اإلطفاء المستخدمة ،وكيفية معالجة اإلصابات وتقديم اإلسعافات األولية ،وفرز
اإلصابات.
كما تو ّقف عند عملية اإلنقاذ المائي في أحواض السباحة وشروط السالمة فيها ،وتط ّرق إلى قواعد اإلخالء في
الحروب والكوارث.
ون ّفذ عد ٌد من المتد ّربين والمتد ّربات عمليات تطبيقية عن دور المسعفين والمصابين .ورافق ذلك شروحات
تفصيلية عن مراحل اإلنقاذ المختلفة.

التر�صد الوبائي
تدريب حول
ّ

ّ
الترصد الوبائي في وزارة الصحة العامة ،في قاعة المحاضرات في غرفة التجارة والصناعة
نظمت مديرية
ّ
والزراعة في صيدا والجنوب ،حلقة تدريبية للمستوصفات والمراكز الصحية والعيادات الطبية والميدانية في
الترصد الوبائي وكيفية التعامل مع األوبئة واألمراض السارية.
صيدا والجنوب ،حول
ّ
شارك في الندوة مدير برامج الت ّرصد الوبائي في محافظة الجنوب الدكتور حبيب السبع أعين ،وحشد من
العاملين والممرضين في المستوصفات والمراكز الصحية ،وقدّم الدكتور السبع أعين محاضرة حول األمراض
واألوبئة ،واإلجراءات الواجب ا ّتباعها من قبل المستوصفات والمراكز الصحية.

ندوة حول �صحة الفم والأ�سنان

ّ
نظمت الجمعية اللبنانية لرعاية المعوقين ندوة صحية حول صحة الفم واألسنان ،وذلك في مج ّمع نبيه ب ّري
لتأهيل المعوقين.
بداي ًة ،ألقت مديرة المج ّمع الدكتورة مهى شومان جباعي كلمة أكدت فيها أهمية الصحة الوقائية للفم ،خصوصا ً
عند األطفال ذوي االعاقة ،إذ تشير الدراسات إلى أ ّنهم أكثر عرضة من األطفال غير المع ّوقين لإلصابة بأمراض
الفم واللثة ،نظرا ً إلى ضعف المناعة لديهم ،والصعوبة في تناول أنواع عدّة من المأكوالت ومضغ الطعام.
المتخصصين في هذا المجال ،شدّدت على أهمية العناية بالفم واألسنان،
ثم كانت مداخالت لفريق من األطباء
ّ
وعرضت أبرز المشكالت وكيفية عالجها والوقاية منها .وعقب الندوةُ ،و ّزع��ت مستلزمات خاصة بالعناية
باألسنان واللثة.

ن�شاطات لـ«مخزومي» في ّ
عزة
«مؤسسة مخزومي» في تنفيذ نشاطات متن ّوعة من لقاءات توعوية وورش عمل حرفية بيئية ،من
تستمر
ّ
خالل مشروع «التحفيز على المشاركة المدنية لتعزيز التماسك االجتماعي في بلدة ع ّزة ومحيطها» ،وذلك في
المركز االجتماعي في أركي (الزهراني) ،الذي أنشأته المؤسسة بالتعاون مع بلديتي ع ّزة (النبطية) وأركي،
بتمويل من االتحاد األوروبي.
وفي هذا اإلطارّ ،
نظمت المؤسسة ندوة بعنوان« :طرق ح ّل النزاع داخل األسرة» وورشة عمل حرفية صديقة
للبيئة « »Papiers Machesحول طرق استعمال أوراق الجرائد والمجالت وغيرها من النفايات المنزلية
الصلبة لصنع أشغال يدوية للزينة.
وتوجهاتهم
يذكر أنّ الهدف من إقامة نشاطات كهذه ،خلق تفاعل بين أبناء المنطقة على اختالف طوائفهم
ّ
وتحسين ظروفهم االجتماعية.

المنتدى ال�شرق �أو�سطي الثاني في «البلمند»
نجح طالب جامعة البلمند ،للسنة الثانية على التوالي ،في تكليل عملهم الدؤوب على مدى سنة أكاديمية
كاملة ،عبر الدعوة إلى «المنتدى الشرق أوسطي الثاني» الذي استم ّر ثالثة أيام في حرم الجامعة الرئيس.
وازداد لهذه السنة عدد الطلبات المقدّمة من جميع أنحاء العالم للمشاركة في هذا المشروع التنموي الضروري
لشباب المنطقة ،خصوصا ً أنه نافذة تسمح لهم بالمشاركة في األفكار والطروحات من أجل العيش في عالم
أفضل .ووصل عدد المشاركين إلى  45شابا ً وشابة من :لبنان ،ألمانيا ،بولندا ،الجزائر ،كوريا وروسيا ،اجتمعوا
في حرم البلمند بعنوان «هل هو حق أو نضال؟ أيّ وجه من وجوه حقوق اإلنسان» ،على رغم األحداث األمنية
في المنطقة ،معتبرين أن هذا النوع من النشاطات تح ّد وصرخة شبابية يدلاّ ن على مثابرة الشباب ورغبتهم في
العيش الحر واآلمن والسليم.
تعدّدت المواضيع ،لكن الهدف كان واحداً ،وهو الوصول إلى توصيات جامعة للمشاركين ،على أن يعملوا
عليها خالل السنة المقبلة قبل االجتماع المنتظر للمرة الثالثة.
والجدير ذكره ،أنّ هذا المنتدى الطالبي فريد من نوعه في المنطقة ،لذلك هو متن ّفس لهؤالء الشباب الطموحين
أكاديمي ليقولوا كلمتهم ولتوضع أفكارهم التطويرية قيد التنفيذ.
المنتظرين أيّ دعم
ّ

من اليوم الترفيهي الذي ّ
نظمته «جمعية شمران» لألطفال في صفد البطيخ

المشاركون في المنتدى الشرق أوسطي الثاني في «البلمند»

