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حمليات

ور�شة عمل بيئية في الناقورة حول �أهمية المحم ّيات البحرية وال�ساحلية

زفاف جماعي في بعلبك

5

صور ـ محمد أبو سالم
بدعوة من وزارة البيئةُ ،ن ّظمت في قاعة
المحاضرات لبلدية الناقورة ،ورشة عمل حول
أهمية المحميات البحرية والساحلية ،ضمن
مشروع سياسات تطوير القوانين والتسويق
لها ،من أجل دمج االدارة المستدامة لالنظمة
اإليكولوجيـة البحريـة والساحليـة في لبنان.
شاركت في الورشة ممثلة وزارة البيئة،
رئيسة مصلحة األنظمة اإليكولوجية والتنوع
البيولوجي في ال��وزارة الرا سماحة ،رئيس
بلدية الناقورة محمود مهدي ،رئيسة جمعية
حملة االزرق الكبير ع ّفت إدريس شاتيال ،مدير
محمية شاطئ صور الطبيعية المهندس حسن
حمزة ،وممثلون عن الوزرات المعنية ورؤساء
جمعيات ذات صلة.
وألقى مهدي كلمة ترحيبية أ ّكد فيها االلتزام
واالهتمام المتكامل لحماية البيئة والعمل
بشكل رئيس على الح ّد من التلوث ،داعيا ً
إلى بيئة خضراء من أجل الحفاظ على صحة
االنسان وسالمة العالم.
وق���ال« :ي��ج��ب على االف����راد والجمعيات
والحكومة التعاون من أج��ل وض��ع ح�� ّد لهذا
العد ّو الشرس أي التلوث .إنّ التزامنا يفرض
علينا تعميم ثقافة البيئة الخضراء واألزرق
الزاهي برماله الذهبية وشاطئه الرائع الذي
س��وف نحافظ عليه كما ه��و ليقى شاطئ
الناقورة مميزا ً ويحتذى به ،أمالً أن يصار إلى
محمي
إعالن قسم منه كموقع بحري وساحلي
ّ
من أجل الحفاظ على الواقع كما هو وتعزيزه
في المستقبل».
وقدّمت إدري��س شاتيال عرضا ً مفصالً عن

وسام درويش
المشروع والنظرة المستقبلية عبر االدارة
المستدامة للتنوع البيولوجي ،إضافة إلى
األه��داف المرج ّوة منه .كما ع��دّدت المشاريع
التي ن ّفذت في الفترات الماضية وأدّت إلى
إنشاء محميات طبيعية في مختلف المناطق
اللبنانية.
ث ّم تحدّثت سماحة ،وقالت إن الوزارة بصدد

نشر «االستراتيجية الخاصة بالمحميات
البحرية» التي أعدّت ضمن إطار المشروع.
وتوضح هذه االستراتيجية كيف يمكن دمج
سياسة المحافظة على البيئة البحرية داخل
اإلطار الحكومي والعمل مع مختلف المؤسسات
اللبنانية المعنية ،ال سيما المعهد العالي
لعلوم البحار التابع للمركز الوطني للبحوث

العلمية ،وآلية ربط شبكة المحميات البحرية
اللبنانية بالشبكة البحرية المتوسطية.
وخ��ت��ام��اً ،ك���ان ن��ق��اش وع����رض ت��ج��ارب
المشاركين ف��ي ال��ورش��ة ،وا ُت��ف��ق على نقل
ال��ت��وص��ي��ات إل��ى ال��ج��ه��ات المعنية آم ً
�ل�ا أن
يصار إلى إعالن محمية بحرية وساحلية في
الناقورة.

�شارع الم�شاة في �صور يوا�صل فعالياته وجديده« ...ال للتمديد»

ّ
نظمت نقابة أصحاب المحال والمؤسسات التجارية في
البقاع ،حفل زفاف جماعيا ً لـ 124عريسا ً وعروساً ،وذلك
في «أوتيل كنعان» في بعلبك ،ضمن فعاليات مهرجان
التسوق والسياحة ،بحضور مسؤول وحدة النقابات في
حزب الله هاشم سلهب ،رئيس نقابة أصحاب المحال
والمؤسسات التجارية في البقاع محمد كنعان ،رئيس
جمعية تجار بعلبك نصري عثمان ورؤس���اء بلديات
واتحادات بلدية واللجنة منظمة الحفل.
وألقى رئيس اتحاد بلديات بعلبك حسين عواضة
كلمة أ ّك��د فيها أ ّن��ه على رغم ك ّل الظروف التي نم ّر بها،
نحن مص ّرون على إرادة الحياة ،ونحن نميّز ما بين الخطر
والحياة ،ففي األسبوع الفائت افتتحنا مهرجان التسوق
والسياحة ،ومنذ أيام افتتحنا صرحا ً جامعيا ً في بعلبك،
واليوم ّ
نزف العرسان في هذا الوقت الذي يم ّر فيه بلدنا

بحملة شرسة من قبل أعدائه ممن تآمروا ويتآمرون عليه،
وفي ظ ّل الحملة القاسية التي تستهدفنا وتستهدف نهجنا
ورسالتنا وتعاطينا ،ألننا نحمل راي��ة المقاومة وراية
التمهيد لدولة العدل التي ستبقى مرفوعة وخ ّفاقة بفضل
دماء الشهداء العظام الذين رووا أرضنا ودافعوا عن ع ّزتنا
وكرامتنا ،وواجهوا العدو «اإلسرائيلي» في الجنوب،
ويواجهون العدو التكفيري ،ألنّ المحرك للصهاينة
والتكفيريين واحد وهدفهما واحد.
وأض��اف« :نحن طالب حياة ،والحياة بالنسبة إلينا
مرحلة ن��زرع فيها عملنا الصالح لنواجه ربنا ونحن
راض��ون عن أنفسنا في عملنا ،أرواح شهدائنا مسرورة
ألنهم استشهدوا وقدّموا دماءهم لنكون بأمان ،ولوالهم لما
كنا قادرين على االجتماع في هذا الحفل المبارك».
وختم عواضة« :بفضل القيادة الحكيمة الممثلة بالسيد
علي الخامنئي والسيد حسن نصر الله ،رايتنا دائما عالية،
ومحكوم على أعدائنا بالذ ّلة والهوان والهزيمة».

محا�ضرة عن «المجتمع المدني
كطريق ثالث بين ال�سيا�سة والطائفية»

منافسات بين األطفال

 ...وشباب ض ّد التمديد

شهد ش��ارع المشاة في ص��ور السبت الماضي ،نشاطات
متن ّوعة ،إذ ُن ّظمت األل��ع��اب التنافسية المميزة والتحدّي
الترفيهي بين األطفال الذين شاركوا بكل إصرار للفوز بالمحطات
المختلفة التي ّ
نظمها «موقع صوت الفرح» بهدف رسم البسمة
على وجوههم.
ولم ينته األمر عند هذا الحد ،إذ ّ
نظم الموقع أيضا ً فقرة أتاح
فيها لجميع المارة الربح من خالل حضورهم باللباس األصفر،
وهذا كفيل بإدخالهم السحب والفوز بجوائز قيّمة ،وهذا ما حصل

فعالً ،إذ فاز كل من :خلود عياد ،ابراهيم داود ،علي األشقر ،سيلين
غسان نجدي ،طالب األشقر ،فراس ابراهيم ،ملك الشامي ،رقية
األشقر ،رزان زهير ،تهاني سقالوي ،مح ّمد ملاّ وروان زهير.
ّ
حضر «مطعم  »Oreganoلزبائنه أمسية مميزة على
كما
أنغام الغيتار واألورغ للشابين حسين قرعوني ويوسف الفحل.
وتخلّل نشاطات الشارع ،افتتاح المطبخ الجديد في «Noon
 »Cafeبحضور السفيرة الهندية في لبنان آنيتا نايار برفقة وفد
من السفارة الهندية ،ورئيس بلدية صور المهندس حسن دبوق،

(محمد أبو سالم)
الدكتور أحمد زرقط ،الدكتور أنطوان بربر ،المسؤول التربوي في
حركة أمل ـ إقليم جبل عامل مصطفى الراعي ،الزميل بالل قشمر
وعدد من الفاعليات االجتماعية واألهالي.
ومن ضمن سلسلة التحركات الرافضة الحتمالية التمديد
للمجلس النيابي اللبنانيّ ،
نظم «الحراك المدني للمحاسبة»
جولة في شارع المشاة ،شارك فيها عدد من الشباب الرافعين
الفتة تشير إلى رفضهم التام للتمديد ،وحصلوا على تواقيع كثيرة
تؤيد تح ّركهم.

حاضرت األميرة حياة أرس�لان،
مؤسسي ط��اول��ة الحوار
وه��ي م��ن
ّ
المدني ف��ي لبنان ،ع��ن «المجتمع
المدني كطريق ثالث بين السياسة
وال��ط��ائ��ف��ي��ة» ،ب��دع��وة م��ن جمعية
«مدنيون لطرابلس» ،وبالتعاون مع
غرفة التجارة والصناعة والزراعة
ف��ي ط��راب��ل��س وال��ش��م��ال ،بحضور
فاعليات رسمية ومدنية.
وألقيت كلمات ترحيب وتعريف
لكل من المحامية لينا خالد ،رئيس
الغرفة توفيق دبوسي ممثالً بالدكتور
وليد قضماني ،وهال مصري شلق عن
«مدنيون لطرابلس».
ث��� ّم ت��ح��دّث��ت أرس��ل�ان ف��ق��ال��ت:
«هناك الكثير من المواضيع التي
تشغلنا وتقض مضجعنا ومضجع

اللبنانيين جميعاً ،وهي متشابكة
م��ت��راب��ط��ة وح��لّ��ه��ا ي��ج��ب أن يكون
جذريا ً ال يعتمد مس ّكنات وال حلوال ً
مرحلية .عمليا ً هذا الحل يكمن في
وج��ود سلطة مسؤولة تتكون من
رج��ال دول��ة مسؤولين .والسبيل
إل��ى ذل��ك تمثيل حقيقي للشعب
بكافة فئاته وتالوينه ،ما يفرض
اخ��ت��ي��ارا ً ديمقراطيا ً مستندا ً إلى
قانون انتخابات حديث ،فيه من
اإلص�ل�اح م��ا يحقق ال��ع��دال��ة بحق
الشعب اللبناني ك��ل��ه .إذاً ،نحن
نطالب بإجراء انتخابات نيابية بعد
إنجاز االنتخابات الرئاسية حفاظا ً
على هيكلية الدولة التي تفرض هذا
التد ّرج».
وأض��اف��ت« :إن ال��دول��ة تتخبط،

متفرقة
�أخبار
ّ
�إزالة تعدّ يات في �صور

حي االثار مقابل
أزالت بلدية صور عددا ً من المباني والخيم التي بُنيا في األمالك العامة في منطقة ّ
البص .وأوضح رئيس بلدية صور المهندس حسن دبوق أنّ البعض
ثكنة صور العسكرية لجهة مخيم
ّ
يستغلون األوضاع األمنية السائدة والفوضى في البالد ،ويعملون على بناء مبانٍ وتخشيبات في
تؤجر ألشخاص مجهولين ،فأصبحت بذلك تجارة رابحة لهم.
األمالك العامة في صورُ ،ثم ّ
وأك��د دب��وق أنّ البلدية لن تسمح بعد اليوم ب��أيّ مخالفة كانت ،وأ ّنها ستتصدى بكل قوة
للمخالفين.

ن�شاط ريا�ضي ـ اجتماعي لـ«الكورية»

دعت الكتيبة الكورية العاملة ضمن إطار «اليونيفيل» في لبنان ،الجمعية اللبنانية للمعوقين إلى
مقرها الخاص في طيردبا للتشارك سويا ً في لعبة كرة القدم التي ّ
نظمها مكتب النشاطات االجتماعية
في «اليونيفيل».
و ُن ّظم هذا الحدث بهدف تشجيع ضحايا األلغام على أمل أن تنتهي هذه المأساة .وكانت مباراة
بين فريق من الكتيبة الكورية والكتيبة اإليطالية ،وآخر من الجمعية اللبنانية للمعوقين.
وقبل بدء المباراة ،قدّمت الكتيبة عرضا ً عسكريا ً تقليديا ً تبعه عرضا ً للتايكواندو والقرع على
الطبول للترحيب بالضيوف .وبعد انتهاء المباراة ،أمضى المشاركون وقتا ً ممتعا ً بهدف إقامة
الصداقات الودّية .وافتتح قائد الكتيبة الكورية الكولونيل هام نام غيو المباراة بكلمة قال فيها:
ّ
«بغض النظر عن نتيجة المباراة ،المهم وجود الجميع هنا سويا ً واالستمتاع بوقتهم».
واعتادت قيادة «اليونيفيل» منذ عام  2012تنظيم أحداث ودّية مع الجمعية اللبنانية للمعوقين.

بيئي
لقاء للإعالميين حول ميثاق �شرف
ّ

أما مبادئ الميثاق فهي:
ـ العمل على إيالء مساحة أكبر لمواضيع البيئة على مواقع التواصل االجتماعي والمواقع
اإللكترونية ،ومن خالل ساعات البث األثيري أو المتلفز وإفراد زاوية خاصة للبيئة.
ـ نشر معلومات دوريا ً حول أصناف الحيوانات الب ّرية التي تمتاز بها الحياة الب ّرية في لبنان،
وأهمية دورها في إحالل التوازن البيئي وتأثير ذلك الضروري واإليجابي على اإلنسان ومحيطه
بيئيا ً وصحياً.
ـ عدم نشر صور المتفاخرين بقتل الحيوانات الب ّرية لما في ذلك من تشجيع غير مقصود
للعابثين بالبيئة بالتمادي ،واالكتفاء باإلشارة إلى هذا الفعل باعتباره انتهاكا ً لقانون حماية
ّ
بحق البيئة والحياة الب ّرية فيه.
الحياة الب ّرية في لبنان وجريمة
ـ االمتناع عن رعاية أيّ نشاط يتعارض مع البيئة أو تغطيته ،من قبيل أنشطة ال تلتزم معايير
الحفاظ على البيئة أو تقام في مناطق مصنفة بيئيا ً من أحراج أو في محميات من دون االلتزام
بتلك المعايير.

وينعكس هذا التخبط على الشعب
الذي يراد له االلتهاء بمسائل كثيرة
تج ّمد مسيرة اإلنماء ومواكبة العصر،
فيبقى على قارعة الطريق ويفوته
ال��ق��ط��ار .ال��ح��ل المطلوب بمتناول
اليد ،إذا اقتنع أهل السلطة بتسليك
األمور وتسيير عجلة الدولة وإجراء
االنتخابات الرئاسية والنيابية .ث ّم
ال��ش��روع ب��إع��ادة ال��وط��ن إل��ى دول��ة
ال��م��ؤس��س��ات ووض��ع��ه��ا بمصاف
الدول الطبيعية .أي عكس ما يجري
على أرض الواقع ،فمثالً ،لننظر إلى
الطروحات الحالية التي تتمحور
حول االنتخابات ،هذه الطروحات
يمكن وصفها بمحاوالت إنقاذ ماء
الوجه ورمي الكرة في ملعب اآلخرين،
والنتيجة معروفة ،تمديد ثان يتبع
التمديد األول ،وفتح باب الترشح ما
هو إال هروب إلى األمام ،ينتهي بعدم
إجراء االنتخاب وبحجج وأعذار هي
هزال سمج بعيد عن الجدّية».
ودع��ت في ختام محاضرتها إلى
تنظيم ص��ف��وف المجتمع المدني
وت��أط��ي��ر ت��ح�� ّرك��ات��ه وتكثيفها مع
تشبيك يطاول كل المناطق وتواصل
دائ��م مع المغتربين والمقيمين في
الخارج لتنسيق التح ّركات بالتوقيت
والمضمون ،تخطيط ورس��م خطط
تواجه أيّ من السيناريواات المتوقعة
ودرس عميق للخطوات التي يجب أن
موحدة.
تكون ّ

رفي لـ«ال�ش�ؤون االجتماعية» في بعبدات
معر�ض ِح ّ

معطي :هدفنا �إعادة �إحياء التراث

ت�أهيل غرفة الم�شاهدة الخا�صة بالأطفال
في �سجن ن�ساء بعبدا

قامت جمعية « »LIBANBELالمعنية بالدفاع عن حقوق األطفال ومصالحهم ،بالتعاون
مع المديرية العامة لقوى األمن الداخلي ،ولتحسين ظروف مقابلة األطفال دون الثالثة عشرة
من عمرهم أمهاتهم السجينات ،بتأهيل غرفة المشاهدة الخاصة باألطفال الذين يزورون أمهاتهم
السجينات في سجن نساء بعبدا ،التي بوشر العمل بها اعتبارا ً من تاريخ ، 2014/09/02
وذلك بحضور مدّعي عام جبل لبنان القاضي كلود كرم ،مستشار محكمة التمييز القاضي أحمد
الضو ،مديرة سجن نساء بعبدا كريستيان أبي ناهض ورئيسة الجمعية منى الزغبي.

أقام «الجنوبيون الخضر» لقا ًء لإلعالميين في مطعم «شواطينا» بهدف التوقيع على ميثاق شرف
إعالمي بيئي مع الوسائل اإلعالمية اإللكترونية والتلفزيونة والمقروءة والمسموعة.
وجاء في مسودة ميثاق الشرف« :يلعب اإلعالم دورا ً أساسا ً في تعميم الوعي ،أو تزييفه ،في
سياق دوره التوجيهي والرقابي في بناء المجتمعات والدول من خالل تعميم مفاهيم المواطنة
والتربية المدنية السليمة.
وانطالقا ً من ذلك ،جاء اقتراح الجنوبيون الخضر وبالتجاوب من قبل الزمالء في مواقع التواصل
االجتماعي والتعاون معهم ،لميثاق شرف إعالمي بيئي يجمع الزمالء الحريصين على البيئة في
مواقع التواصل االجتماعي ووسائل اإلعالم المختلفة في الجنوب ولبنان ،على مبادئ تحفظ البيئة
وكائناتها وتعمل على حماية النظم اإلحيائية من التعدّيات والممارسات المشينة بحق كائناتها التي
وتؤسس بالتالي لوعي بيئي
تحفظ مجتمعة التوازن البيئي الذي يشكل اإلنسان أحد عناصره،
ّ
جمعي».

اندلع حريق كبير في قطاع اآلث��ارات الرومانية في صور ،وتمدّد بشكل كبير في األعشاب
اليابسة المتواجدة بكثرة في المكان .وعملت فرق اإلطفاء التابعة للدفاع المدني في صور بجهد
كبير ومتواصل إلخماد النيران قبل تمدّدها أكثر في القطاع األثري ومحيطه.
كما اندلع حريق هائل بين بلد َت ْي طورا وجناتا ،ما أدّى إلى وقوع أضرار فادحة في كروم
الزيتون وبعض المنازل .وعمل الدفاع المدني واألهالي على إخماد النيران.
شب حريق في أعشاب يابسة إلى جانب الطريق على المسلك الشرقي لألتوستراد في طبرجا،
ّ
واقترب من المساكن ،لكن عناصر الدفاع المدني تم ّكنوا من إطفائه .وتسبّب ذلك بازدحام سير
على األوتوستراد.

قص شريط االفتتاح
ّ

عنصر من شرطة بلدية صور خالل إزالة التعدّيات

عرض فولكلوري كوري في طيردبا

نظمت وزارة ال��ش��ؤون االجتماعية معرضا ً حِ رفيا ً
ّ
بعنوان «من تراثنا» في دار بلدية بعبدات ،ضمن مشروع
تشجيع الحِ رف والصناعات اليدوية وتطويرها.
وألقت مديرة مركز الخدمات اإلنمائية في بعبدات مي
شمعة كلم ًة أشارت فيها إلى أنّ هذا المعرض الحِ رفي
األ ّول جاء نتيجة الجهود المتضافرة بين مشروع تشجيع
الحِ رف والصناعات اليدوية ومركز الخدمات اإلنمائية
في بعبدات وفرع صليما ،وذلك ضمن إطار سياسة وزارة
الشؤون االجتماعية الهادفة إلى دعم القطاع الحِ رفي
وتنميته ،لما يمثله من أهمية على الصعيد االقتصادي
وعلى الصعيدين الثقافي والتراثي كونه يعكس الوجه
الحضاري لكل أ ّمة.
ثم ألقت نائبة رئيس بلدية بعبدات ماري تريز لبكي
كلمة اعتبرت فيها أنّ ه��ذا المعرض يش ّكل ع��ودة إلى
الجذور وإلى تراث بالدنا األصيل في زمن طغى فيه أزيز
الرصاص ودويّ المدافع في حفر اليراع ،واستولت فيه
األفكار المعلبة على نقاء الفكر االنساني وحرفة اليد.
وش���دّدت على الحاجة للعودة إل��ى األص��ال��ة وإل��ى
الجذور وزرعها في قلوب أبنائنا ،وفي ذلك فعل إيمان
نحب ونفتخر بانتمائنا إليه.
بوطن
ّ

حرائق

وألقت ممثلة وزير الشؤون االجتماعية رشيد درباس
سهاد معطي كلم ًة قالت فيها« :اخترنا معا ً عنوانا ً لهذا
المعرض عبارة «م��ن تراثنا» ألن هدفنا إع��ادة إحياء
التراث اللبناني والصناعات التقليدية ومنها صناعة
الصابون ،وذلك عبر تنفيذ دورة في صناعة الصابون
البلدي بالطرق العصرية ومشاركة  12متد ّربا ً ومتد ّربة.
واأله��م من تنفيذ ه��ذه ال���دورة ،تحقيق المشاركة بين
الوزارة وبلدي َت ْي بعبدات وصليما تنفيذا ً لسياسة وزارة
الشؤون االجتماعية في إشراك كافة فئات المجتمعات
والمؤسسات بغاية تحقيق سياسات الوزارة
المحلية
ّ
اإلنمائية».
رئيس ْي البلديتين على
وتابعت« :هنا ،ال ب ّد لي من شكر
َ
تعاونهما الصادق والفعّ ال إلنجاز هذا العمل وافتتاح
معرضنا هذا ،الذي نأمل أن يكون بداية سلسلة معارض
لمنتجاتنا التراثية ،كما أتمنى على الحضور تشجيع
المشاركين في هذا المعرض ودعمهم».
ويتض ّمن المعرض إنتاج المتد ّربات ضمن مشروع
تشجيع الحِ رف والصناعات اليدوية وتطويرها ،من
صابون حِ رفي وشمع وأشغال إبرة وزجاج ّ
وفخار تمثل
التراث اللبناني لحِ رفيي المنطقة.

