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مهرجان حا�شد في الر�شيدية بمنا�سبة انت�صار ّ
غزة

�أوتو�ستراد �سير ال�ضنية ـ الهرمل...
�أن ت�أتي الدولة مت� ّأخرة خير من � اّأل تح�ضر �أبد ًا

جانب من الحضور
اح��ت��ف��ا ًء ب��ن��ص��ر ال��م��ق��اوم��ة ف��ي م��ع��رك��ة «ال��ب��ن��ي��ان
نظمت حركة الجهاد اإلسالمي ،مهرجانا ً
المرصوص»ّ ،
سياسيا ً حاشدا ً في قاعة الدكتور فتحي الشقاقي ـ مخيم
الرشيدية ،بحضور ممثلين عن الفصائل الفلسطينية
واألح��زاب اللبنانية واللجان األهلية والشعبية ،وعدد
من الشخصيات الحزبية والسياسية واإلعالمية ورجال
الدين وحشد من أهالي المخيم.
ألقى كلمة حركة الجهاد أبو سامر موسى ،وشدّد على
ض��رورة احتضان المقاومة وحسم الجدل حول صراع
األيديولوجيات ،قائالً« :إنّ غ ّزة انتصرت بفضل مقاومتها
وثبات مجاهديها في ميدان المعركة إلى جانب نسائها
ورجالها وأطفالها الذين أجمعوا على االلتفاف حولها.
وإن هذه المقاومة ح ّققت النصر الذي عجزت عنه جيوش
كبرى طوال السنوات الماضية».
وأك��د موسى أنّ ه��ذا العدو اليوم ص��ار يعيش أزمة
حقيقية على جميع المستويات بسبب فشله في تحقيق
أهدافه في هذه المعركة ،مؤكدا ً أن أهم األولويات التي تقع
على عاتق المقاومة اليوم بكافة أطيافها ،خصوصا ً أبناء
سرايا القدس بعد تحقيق هذا النصر المجيد ،هو االستمرار
في اإلعداد العسكري للمعركة المقبلة.
وختم موسى« :إن ما حصل في غ ّزة يعني أن المقاومة
بحاضنتها الشعبية جعلت العد ّو عاجزا ً عن تحقيق أهم

األوتوستراد من ناحية جباب الحمر ـ الهرمل

شهد المشروع معوقات في التنفيذ نظرا ً إلى أنّ المنطقة غاية في الصعوبة لوعورتها ومنحدراتها المرتفعة

تحقيق محمد سيف
عندما يقترن اإلن��م��اء ب��ال��ج��م��ال ،تصبح
أمام لوحة فنية أُحسِ ن رسمها ،وأتت الدولة
اللبنانية ،وإن متأخرة ،لتفتح المجال ألبناء
الوطن لمشاهدة ه��ذه البقعة الخالبة التي
ال تزال جبالها وغاباتها وبساتينها العذراء
بعيدة عن أعين كثيرين من اللبنانيين.
إنها جبال الضنية التي تصل شرق لبنان
بغربه على مساحة تمتد  409كيلومترات
مربعة من القرى والبلدات والجبال والوديان
وال��س��ه��ول وال��ه��ض��اب والينابيع واألش��ج��ار
المثمرة ال��ن��ادرة المتنوعة والمع ّمرة ،تسر
نقي على
الناظرين وتنعش المصطافين بهواء ّ
ارتفاع شاهق هو األعلى في لبنان ومنطقة
الشرق األوس��ط ،وتحديدا عند نقطة القرنة
السوداء  3075متراً.
هضابها تشرف على عاصمة الشمال ،وتعتبر
الضنية نقطة وصل يحدّها من الشمال محافظة
عكار ومن الشرق محافظة بعلبك الهرمل ومن
الجنوب قضاءا زغرتا وبشري .جبال الضنية،
أعلى الجبال اللبنانية (المكمل) ،تعانق غيوم
السماء ،ال بل تعلوها أحيانا ً لتخال نفسك تطير
فوقها.
هذا المشهد ال��ذي حرم منه الكثيرون في
لبنان والعالم العربي ،صار متاحا ً للجميع من
خالل تنفيذ مشروع األوتوستراد الذي يصل
عاصمة الشمال طرابلس بمركز القضاء سير
الضنية وبجباب الحمر والهرمل ،وذلك بإدارة
مجلس االنماء واالعمار وتنفيذ شركة «دنش
للمقاوالت والتجارة» ،وإشراف دار الهندسة
مكتب نزيه طالب.
البدء بعملية التنفيذ قبل عدة سنوات من
جهة الهرمل ـ جباب الحمر انتهى في مرحلته
األولى وصوال ً إلى س ّد بحيرة بريصا في خراج
بلدية نمرين بكوزا في أعالي الضنية قبل
نحو سنتين ،حيث بدأت شركة «دنش» شق
الطريق نحو سير الضنية من جرود نمرين،
إلى تل نمرين وقرصيتا وبقرصونا األمر الذي
أدّى إلى ارتفاع ملحوظ في أسعار العقارات
في مختلف القرى والبلدات الجردية.
وما زاد في لفت األنظار ،طريقة العمل التي
يعتمدها المتعهد مصطفى طربيه في منطقة

غاية في الصعوبة لوعورتها ومنحدراتها
المرتفعة ،وت��ح��دي��دا ً ف��ي أح��ي��اء الصنوبر
والمنشرة والجعيالت وتل نمرين في نمرين
بكوزا ،إذ نالت استحسان األهالي ورضاهم
على ما شاهدوه من سرعة في شق الطريق
وعمليات الحفر وال��ردم والترصيف ،وصوال ً
إلى المحافظة على أمالك المواطنين من أشجار
مثمرة وغيرها.

حمود

وأوض���ح مدير شركة «دن���ش» المهندس
ري��اض حمود للوكالة الوطنية ل�لاع�لام أن
المرحلة الثانية من األوتوستراد تربط سير
وقرى الضنية بمحافظة بعلبك الهرمل ،وقال:
«تبلغ مسافة األوتوستراد نحو  16كيلومترا ً
في الضنية من سير وص��وال ً إلى سد بريصا
م��رورا ً ببلدات بقرصونا وقرصيتا ونمرين
وج��رده��ا ،وطبيعة العمل ش��ق الطريق في
منطقة جردية وع��رة ،يتخلله حفريات وردم
وب��ن��اء حيطان دع��م وترصيف وص���وال ً إلى
التعبيد».
أض��اف« :كلفة المشروع نحو  28مليون
دوالر من البنك االسالمي عبر الحكومة اللبنانية
ممثلة بمجلس االنماء واالعمار ،والمدة الزمنية
ثالث سنوات عمل من دون العطل الرسمية أو
الطارئة وعوامل الطقس ،إضافة إلى أنّ هناك
دراس��ة لبناء جسر يربط بقرصونا بنمرين
بكوزا فوق وا ٍد عميق بطول  110أمتار ،ومن
المتوقع أن يبدأ العمل به السنة المقبلة بعد
أن أنجزت الدراسة الميدانية وتبقى الدراسة
النهائية لتلزيم الجسر».
وع���ن االس��ت��م�لاك واالع���م���ال ق���ال ح��م��ود:
«مساحة االستمالك من األراضي  22مترا ً على
طول  16كيلومتراً ،دُفعت مستحقاته من قبل
وزارة المال في الحكومات السابقة ،وننفذ اليوم
شق الطريق بعرض  9أمتار تمهيدا ً للتعبيد،
إض��اف��ة إل��ى ث�لاث��ة أم��ت��ار ل��م��ج��اري تصريف
المياه على جانب َْي الطريق .أما طول األعمال
الخرسانة المسلّحة فتبلغ نحو  2500متراً،
بحسب الدراسة ،وهناك اعتراضات عليها من
قبل بعض المواطنين أصحاب الحقوق ،كون
الدراسة أُع �دّت عام  1996وتعدّدت أسباب
تأخير التلزيم ،ال سيما بسبب األوضاع األمنية

واالقتصادية في لبنان إضافة إلى حرب تموز.
وم ّما ال ّ
شك فيه أنّ هذا األوتوستراد يربط القرى
واألقضية في ما بينها بشبكة طرق حديثة،
وربط المسافات يساعد على التواصل والتالقي
ونقل البضائع والمحاصيل من عاصمة الشمال
طرابلس ومرفأ الميناء ومن قرى الضنية إلى
البقاع والعالم العربي وأوروبا».

فاعليات من الضنية

وكان لمواطنين وفاعليات آراء حول أهمية
هذه الطريق التي تعتبر خطوة أولى في إزالة
الحرمان عن الضنية والهرمل.
ف��رأى رئيس بلدية نمرين بكوزا مصطفى
عربس أنّ ه��ذا األوت��وس��ت��راد ش��ري��ان حيوي
للمنطقة ك��ل��ه��ا وي��رب��ط م��ح��اف��ظ��ة ال��ش��م��ال
بمحافظتي البقاع وبعلبك الهرمل ويصبح
وقت السفر من البقاع إلى طرابلس عبر الضنية
قصيرا ً ج��داص ،وهذا يسهّل عملية التواصل
البشري واالنساني ونقل البضائع والمحاصيل
إلى البقاع والعالم العربي .إضافة إلى أ ّنه
يشجع على السياحة ويع ّزز حركة االصطياف.
إلاّ أنّ المتعهد بدأ العمل في نطاقنا البلدي من
دون أيّ تنسيق مسبق مع البلدية وبطريقة
غير الئقة ،والتواصل مع البلدية جاء بعد أن
اصطدم بعض األهالي مع الشركة التي جاءت
طلبا ً للمؤازرة ،كما أنّ اآلليات من ج ّرافات
وش��اح��ن��ات كبيرة ص��دع��ت أرض��ي��ة الطريق
القديمة وبعض حيطان الدعم فيها ناهيك عن
ّ
يلف البساتين والمنازل ،وعلى
الغبار الذي
كل حال نحن مع األوتوستراد الذي سيجلب
المنافع للمنطقة من دون أدنى شك ،ويعتبر
المدماك األساس للتنمية وهو الخطوة األولى
من الحكومات المتعاقبة نحو رفع الحرمان عن
جرود الضنية.
وق��ال ال��م��زارع خالد العويض م��ن منطقة
ّ
تشق مصيفنا في جرود
المنشرة« :الطريق
الضنية ،وللحقيقة واالنصاف ال بد من اإلشادة
بتعاون ع��د ٍد من المهندسين المشرفين على
العمل وكذلك اإلش��ادة بالدور االيجابي الذي

يقوم به المتعهد طربيه ،فعمله ،إضافة إلى
شق الطريق وترصيفه وتأهيله كان بمثابة
االطفائي عندما يقع أي خالف بين أصحاب
األراض���ي المستملكة وبين الشركة المنفذة
للمشروع ،األم��ر ال��ذي انعكس إيجابا ً وسهّل
العمل على الجميع».
ول��ف��ت ال��ع��وي��ض إل���ى ب��ع��ض ال��م��ش��اك��ل
الروتينية ،إال أ ّنه استدرك قائالً« :لن نقف عند
بعض المعوقات والمشاكل ،ألن األوتوستراد
س��ي��ك��ون ال��ش��ري��ان ال��رئ��ي��س��ي إلن��م��اء ق��ران��ا
المحرومة ويع ّزز ف��رص نجاح التنمية بكل
أشكالها ،وه��ذه االيجابية تحسب في رصيد
ال��دول��ة اللبنانية مجتمعة بكل مؤسساتها
الشرعية».
أما مختار سير الضنية محمد علي درباس
فأكد أهمية المشروع الحيوي ليس فقط ألهالي
سير والضنية وبعلبك الهرمل بل لكل اللبنانيين
والعرب ،كونه سيوصل صورة الضنية الرائعة
الجمال إلى العالم بأقصر وقت ممكن.
وقال« :لقد وصلت الدولة متأخرة إلى قرانا
عبر االنماء اال انها تشكر ،لكن ال بد من االشارة
إل��ى بعض ال��ث��غ��رات ف��ي ال��دراس��ة ،ال سيما
المداخل والمخارج المؤدية من األوتوستراد
وإليه في كل البلدات التي تخترقها الطريق،
وكذلك سوء التنفيذ في قنوات الري المتفرعة
م��ن ال��م��ش��روع ،إض��اف��ة إل��ى الغبار واألت��رب��ة
التي ّ
تلف البساتين والمنازل على مسافة 16
كيلومتراً».
يذكر أن رئيس مجلس االنماء واالعمار نبيل
الجسر ومدير عام الصندوق العربي لالنماء
االقتصادي واالجتماعي عبد اللطيف الحمد كانا
و ّقعا اتفاقية قرض قيمتها ستة ماليين دينار
كويتي ،أي ما يعادل  21مليون دوالر أميركي،
للمساهمة في تنفيذ مشروع طريق سير الضنية
ـ جباب الحمر ـ الهرمل .وه��ذه االتفاقية هي
خصصت
امتداد التفاقية سابقة بالقيمة نفسها ّ
للمساهمة في تطوير ق��رى الضنية وبعلبك
الهرمل المحرومة من التواصل.

أهدافه من هذا ال��ع��دوان ،أي التفرقة بينها وبين أبناء
شعبها».
وألقى عطا الله حمود ،نائب مسؤول الملف الفلسطيني
في حزب الله ،كلمة قال فيها« :إن هذا االنتصار الذي حققته
التوسع الصهيوني
المقاومة من خالل صمودها أم��ام
ّ
يشكل الطريق الوحيدة السترجاع الحقوق الفلسطينية»،
معتبرا ً أن هذا المحتل والمغتصب للحق الفلسطيني لم
يكن أمامه من خيار سوى الهزيمة والخيبة أمام اإلرادة
القوية للشعب الفلسطيني.
وتابع« :إنّ غ ّزة التي تلملم جراحاتها ،أناطت اللثام عن
كل المتخاذلين من أنظمة ودول وحكام وجيوش» .وأشاد
بكل الجهود التي بذلت من الدول والهيئات المعنية لتأمين
عدد من شروط هذا النصر ،ومن بينها فتح المعابر الذي
يشكل شريانا ً حيويا ً للشعب الفلسطيني المحاصر في
غ ّزة ولتحقيق عملية البناء في القطاع ،ال سيما الجمهورية
اإلسالمية في إيران.
وختم« :أنتم لؤلؤة الجهاد الصامدة وشجاعتكم ال
توصف وستكونون قادرين على إزالة الغدة السرطانية
الصهيونية من الوجود ،وإن الشعب اإليراني يفخر بأنه
قدم للشعب الفلسطيني كل الوسائل وفي أصعب مراحل
الظلم التي حلت به ،كما هو فخور لتحقيق فتح الفتوح
على يد الشعب الفلسطيني».

ت�شييع حا�شد لكريمة ب�صبو�ص
توفيت منذ يومين كريمة مدير عام
ق��وى االم��ن الداخلي ال��ل��واء ابراهيم
بصبوص ،ريان بصبوص ( 23سنة)،
بعد معاناة مع المرضُ ،
وشيّعت أمس
في بلدة داريا ـ منطقة إقليم الخروب
عصر اليوم في بلدة داري���ا ،وش��ارك
في التشييع القاضي الشيخ مصطفى
ش��ح��ادة م��م��ث�لاً مفتي الجمهورية
عبد اللطيف دري��ان ،وع��دد من نواب
المنطقة ،محافظ جبل لبنان فؤاد فليفل
ممثالً وزير الداخلية نهاد المشنوق،
العميد محمد ال��ح��ج��ار ممثالً قائد
الجيش العماد جان قهوجي ،العميد

معروف عيتاني ممثالً مدير عام األمن
العام اللواء عباس ابراهيم ،العميد
أيمن ابراهيم ممثالً مدير عام الجمارك،
م��دي��ر ع���ام وزارة المهجرين أحمد
محمود ،المدّعي العام المالي الدكتور
علي ابراهيم ،رئيس شعبة المعلومات
في قوى األم��ن الداخلي العميد عماد
عثمان ،رئيس اتحاد بلديات إقليم
ال��خ��روب الشمالي محمد منصور،
إض��اف�� ًة إل��ى أع��ض��اء مجلس قيادة
قوى األم��ن الداخلي وحشد كبير من
الضباط والقيادات العسكرية ورؤساء
بلديات ومختارين ومشايخ وفاعليات

وممثلين عن األحزاب والقوى الوطنية
ووفود من مختلف المناطق.
بعد الصالة على الجثمان ،ووريت
الراحلة في الثرى في جبانة البلدة،
ثم انتقل الجميع إل��ى خلية البلدة،
حيث شكر كل من إم��ام داري��ا الشيخ
أحمد سعيد بصبوص وابراهيم أبو
شقرا الجميع على مشاركتهم اللواء
بصبوص وداريا مصابهم األليم ،آملين
ألاّ يصيبهم أيّ مكروه.
بعدئذٍ ،تقبّل بصبوص والعائلة
وأع��ض��اء مجلس ق��ي��ادة ق��وى األم��ن
الداخلي التعازي.

�أخبار متفرقة
محاضرة بيئية في صور

شروط يحمي القاطنين كما يحافظ على المبنى وعناصره التراثية.

بدعوة من جمعية صور الثقافية االجتماعية ،وبحضور حشد من شباب المدينة
وعضو المجلس البلدي رئيس لجنة البيئة علي دب��وق ،ورئيس جمعية صور
الثقافية وسام طفال ،ونائب رئيس جمعية ملتقى الشباب الثقافي فادي سويدان،
قدّم الدكتور هشام يونس محاضر ًة عنوانها «نحو رؤية حضارية وبيئية في مدينة
صور».
بعد كلمة ترحيبية من الجمعية ،ألقى الدكتور هشام يونس مطالعة عرض فيها
لتاريخ صور الحضاري وخصائص موقعها وتميّز محيطها األحيائي ،وهي عوامل
لعبت دورا ً أساسا ً في تحديد هوية المدينة ودورها على مدى العصور .داعيا ً إلى
تب ّني رؤية تبدأ باإلجابة على تعريف المدينة بالنظر إلى هذا التاريخ وهذا المحيط
األحيائي .الفتا ً إلى أنّ التعاطي مع مدينة صور باعتبارها مدينة تقليدية يسقط كل
خصوصياتها دفعة واحدة .داعيا ً إلى ما سماه رؤية راديكالية في النظر إلى مدينة
شغلت لقرون موقع المدينة التجارية والمعرفية االولى للعالم الفينيقي الكبير
والمترامي ،فضالً عن أنّ ذلك يضيع على المدينة فرصة تحقيق تنمية يستفيد منها
كل سكان المدينة والمحيط.
ودعا يونس إلى وقف أعمال البناء العشوائية والمخالفة في أحياء المدينة
البص األثري ،داعيا ً
البص على تخوم موقع
القديمة ،كذلك المخالفات في مخيم
ّ
ّ
إلى التعاطي مع موضوع ترميم المنازل المسكونة في األحياء القديمة بوضع دفتر

بعد ذلك جرى حوار مفتوح مع الحضور.

ِ
محاضرا ً عن البيئة في صور
الدكتور هشام يونس

خالل تكريم العاملين في «جمعية اإلمداد»

وبعض البنى التحتية داخل األسواق ،بدءا ً من منطقة اإلرث الثقافي وصوال ً إلى
ساحة الدفتردار ومقهى موسى في منطقة باب الرمل .وأطلع الغزال الوفد على
األخطاء الكبيرة والتي ترافقت والمرحلة األولى والتي تتلخص ببعض األخطاء
الفنية والمتعلقة بالتصاميم ،وكذلك منها ما هو مرتبط بالتنفيذ ،كما أشار إلى
خطورة عدم إطالع األهالي وتوعيتهم حول أهمية المشروع قبل بدايته لمعرفة
التعاطي معه ،آمال أال تتك ّرر مثل هذه األخطاء في المرحلة الثانية والتي تع ّد في
غاية األهمية.

فرنسي ّ
يطلع على مشروع اإلرث الثقافي في طرابلس
وفد
ّ
استقبل رئيس اتحاد بلديات الفيحاء رئيس بلدية طرابلس نادر الغزال ،في
مكتبه وفدا ً من الوكالة الفرنسية للتنمية ،ض ّم كلاّ ً من المهندسين جان غرانغكس،
جورج زوين وليليان بركات ،بهدف االطالع على المرحلة األولى من أعمال مشروع
مفصل يقدّم إلى الوكالة بغية تقييم أعمال
اإلرث الثقافي وتقييمها والخروج بتقرير ّ
مرحلة المشروع األولى ،وتحديد المهام في المرحلة الثانية والتي من المتوقع أن
تبدأ الحقاً.
وأشار الغزال خالل اللقاء إلى أنّ المرحلة الثانية ستتخطى قيمتها المالية 25
مليون دوالر ،على أن تبدأ فور االنتهاء من استكمال المرحلة األولى .الفتا ً إلى أنه
وبسبب األوضاع األمنية المتردية على مدار السنوات الثالث الماضية ،إضافة إلى
انتشار الفوضى والمخالفات ،كل ذلك ساهم في تأجيل األعمال في مشروع اإلرث
الثقافي لم ّرات متعدّدة ،إال أنّ اليوم وفي ظل األمن المستتب الذي تنعم به المدينة
نأمل االنتهاء من المرحلة األولى واالنتقال للمرحلة الثانية بأسرع وقت ممكن،
واضعين كل امكانياتنا في بلدية طرابلس بتصرف المعنيين إلنجاح المشروع.
ولفت إلى أن المرحلة الثانية تتضمن ترميم الواجهات وإعادة تأهيل الخانات

تكريما ً للعاملين في جمعية «إمداد االمام الخميني في لبنان» ،وبرعاية مدير عام
تكريمي في
الجمعية النائب السابق محمد برجاوي ،وشورى اإلمداد ،أقيم احتفال
ّ

(مصطفى الحمود)

(محمد أبو سالم)

مخيم كشفي في أنصار وع ّبا وتول

شارك مركز كامل يوسف جابر الثقافي االجتماعي في النبطية ،من ضمن المهرجان
الثقافي الترفيهي الخامس عشر للطفل الجنوبي لصيف  ،2014في المخيم الكشفي
لكشافة الرسالة اإلسالمية في أنصار وجديدة أنصار وبلدة عبّا وتول ،بنشاط
ترفيهي لألطفال تخلله ألعاب متنوعة وصرخات كشفية وحضور شخصيات
«دبدوب وأرنوب وميكي» .وفي الختام و ّزعت الهدايا على األطفال الحاضرين.

تكريم جمعية اإلمداد

قاعة االعالم في النبطية ،تحدث خالله برجاوي فقال« :من خالل عملنا ومسيرتنا
في العمل في لجنة اإلمداد ،ينبغي علينا أال نغفل عن العطاءات الكبيرة والعظيمة
ألولئك الشهداء الذين نستمر بأعمالنا ببركة دمائهم الزكية والطاهرة ،وكذلك
ّ
يسطرون اليوم
تضحيات المجاهدين والمقاومين على امتداد أرض الوطن الذين
أروع مالحم التضحية والفداء في سبيل ع ّزة اإلنسان وكرامته.
وفي ختام الحفلُ ،قدّمت الدروع والهدايا للعاملين في الجمعية.

«الب ّر واإلحسان» تفتتح عيادة في جباع

افتتحت «جمعية الب ّر واإلحسان اإلسالمية ألبناء جباع» ،عيادة لطب األسنان في
المركز الصحي االجتماعي التابع لها في بلدة جباع ،برعاية رئيسها المحامي محمد
عيسى وحضور أمين س ّر المجلس الدستوري القاضي أحمد تقي الدين ،مدير مركز
وزارة الشؤون االجتماعية في محافظة النبطية الدكتور زاهي ابراهيم ورئيس بلدية
جباع عدنان نعمة ،مدير الجمعية الدكتور راجي دهيني وأطباء المركز ،وأعضاء
الهيئة اإلدارية في الجمعية.
تأسست منذ  86سنة وهي متعاقدة
وألقى عيسى كلمة أشار فيها إلى أنّ الجمعية ّ
مع وزارة الشؤون االجتماعية منذ مطلع الستينات .وتض ّم حاليا ً  500منتسبا ً
من أبناء البلدة .ولفت إلى أن عيادة طب األسنان تضاف إلى  17اختصاصا ً طبيا ً
في المركز ،وتشمل مختلف االختصاصات ،وقد جهّزت العيادة بآلة تصوير
متطورة « ،»Panoramic Digitalكما ُجهّز المركز أيضا ً بآالت وأجهزة حديثة
للتشخيص.
وأكد عيسى أنّ الجمعية ال تبغي الربح ،وهي تنفق موازنتها البالغة  300ألف
دوالر سنويا ًعلى الخدمات الصحية والتربوية واالجتماعية لعامة الناس ،خصوصا ً
مؤسسات تربوية
الفقراء منهم .مشيرا ًإلى أنّ تمويلها يكون عبر التب ّرعات ومردود ّ
وعقارية تمتكلها .وأسعارها الرمزية غير موجودة في أيّ منطقة من لبنان.
تكريمي على شرف أطباء المركز واإلقليم.
ثم أقيم عشاء
ّ

جدارية في صوربمناسبة اليوم العالمي للمفقودين

الجدارية في صور بمناسبة اليوم العالمي للمفقودين

بمناسبة اليوم العالمي للمفقودين ،الذين يصادف في  30آب ،رفع مقر اللجنة
الدولية للصليب األحمر الدولي في صور جدارية عمالقة بهدف نشر الفكرة بين
أهالي المفقودين ولجمع المعلومات الالزمة ،وذلك بحضور رئيس مكتب صور
رياض دبوق.
وللمناسبة ،ألقى ممثل الصليب األحمر الدولي فابيان بوردييه كلمة أشار فيها إلى
أن هذا اليوم يش ّكل مناسبة ال ب ّد من التذكير بها ،إذ ق ّررت اللجنة رفع هذه الجدارية
في ثالث مناطق اللبنانية بهدف تذكير المجتمع اللبناني أنّ هناك آالف المفقودين
مجهولي المصير ،كما أ ّنها تهدف إلى إعطاء األمل لدى ذوي المفقودين.

