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حمليات

فلحة في الم�ؤتمر العربي الدولي للعالقات العامة في فيينا:
لتعزيز الحوار بين الح�ضارات وردم الفجوات الموروثة
افتتح في فيينا ،المؤتمر العربي الدولي
الثاني للعالقات العامة بعنوان« :التواصل
بين القطاعات المتعدّدة ـ إدارة الحوار عبر
التن ّوع الثقافي في العالم» .وشارك لبنان في
المؤتمر بوفد ترأسه مدير عام وزارة اإلعالم
الدكتور حسان فلحة وعضوية كلود عاد.
وبحث المؤتمر في تقريب وجهات النظر
بين المجتمعات من خالل وسائل اإلعالم ،على
رغم أهمية التنوع واالختالف في العالم ،وهو
غنى لالنسانية والبشرية.
وق �دّم الدكتور فلحة ،مشروع ورق��ة عمل
استهلها بالقول« :إنّ اختالف الثقافات وتعدّد
أنماطها وتبيان أفكار الناس وتن ّوع لغاتهم،
يتميّز بأمرين متناقضين متالزمين ،إذ أصبح
ه��ذا االختالف أكثر صعوبة ،وأكثر سهولة
في آن معاً .والسبب المباشر في تعزيز هذه
النتيجة أن وسائل التواصل االجتماعي ،عدا
عن كونها حاجة ال يمكن االستغناء عنها،
أو العيش من دونها ،أصبحت قوة جوهرية
وأساسية في إح��داث أنماط التغيير وتبدّل
االفكار .ودافعة إلى تغيير العادات واالنماط
في فترة زمنية وجيزة تكاد ال تقاس على
قصرها بعمر البشرية .وقد تركت وتترك آثارا ً
واضحة وبيّنة في أنماط حياتنا اليومية ،عدا
عن أن الستخدام هذا التواصل ميزات خاصة
به ،قائمة على سهولة التواصل بأقل قدر وجهد
ممكنين ،وفي وقت محسوب ودقيق وقصير».
وأض���اف« :ف��ي المقابل ،ف���إنّ الصعوبة
تتأتى من خالل هذا الدفق الهائل للمعلومات
الذي تتعرض له بشكل مستدام المجتمعات
المختلفة بأشكال متعدّدة ،ومن ضمنها فئاتها
العمرية كافة ،ما أت��اح ويتيح إزال��ة عوائق
التواصل التقليدية ،ويستبدلها بعوائق من
نوع آخر ناتجة عن التحير الفكري وتلبكه.
وق��د جعل ه��ذا االم��ر التمييز بين المحتوى
والمحتوي بسيطا ً ومعقدا ً في الوقت ذاته من
حيث المقدرة على سهولة استخدام وسائل
التواصل في الوصول إلى المعلومات ،ومعقدة
من حيث كيفية استخدام هذا التواصل ،ما يترك

فلحة يتسلّم من الفاعوري جائزة تقدير
مساحات شاسعة أمام الناس أو المستهدف،
وتدفع إلى التردّد في اتخاذ القرارات والمواقف
أو تعديلها وتأثيره حكما ً على تكوين الرأي
العام أو اآلراء».
وتابع فلحة« :إن ه��ذا التبدّل الهائل في
أن��م��اط ال��م��ع��رف��ة ،وع��ل��ى م��ق��ي��اس اخ��ت�لاف
ال��ث��ق��اف��ات وت��ع��دّد أف��ك��ار ال��ن��اس وتباينها
يستدعي تعزيز الحوار بينها وبين الحضارات
وال��م��دن��ي��ات ،وإب����راز ال��ق��واس��م المشتركة،
والسعي ق��در المستطاع إل��ى ردم الفجوات
واالخ��ت�لاف��ات الناتجة ف��ي غالبية األحيان
عن الموروثات الثقافية والتقاليد والعادات،
وتحديدا ً المستندة لدى بعض المجتمعات
إلى اعتبارات دينية تكاد في معظم االحيان أن
تكون مسلّمات ،ال يمكن تجاوزها ،ال بل ال يمكن
التط ّرق إليها».
ولفت إلى انه «إذا كنا نسعى إلى تعديل
م��ا أو ت��ع��دي�لات م��ا ف��ي اس��ال��ي��ب التواصل

الدولية او االقليمية ،فإن ما يجب أخذه في
االعتبار ،مراعاة الثقافات المحلية والوطنية،
واستيعاب مفاهيمها ،وع��دم السعي إلى
تدميرها عنوة بشكل كلي ،كما يحدث ،أو
يترافق مع الحروب والمعارك ،وهناك فترات
تاريخية بارزة متعددة خير شاهد على ذلك».
وشدّد فلحة على أنّ المطلوب ردم الفجوات
واله ّوات بين الشرق والغرب وبين الجنوب
والشمال وبين الشرق والشرق وبين الغرب
والغرب والجنوب والجنوب والشمال والشمال،
بشكل يستبعد استيالب الشخصية أو يعتمد
االلغاء كليا ً في عملية التواصل والحوار .وقال:
توسله من دون إعالء
«هذا المبتغى ال يمكن
ّ
القيم والمفاهيم االنسانية المتوافق عليها،
والتي تنطلق من إنسانية االنسان وسالمه
واستقراره وأنسنة أعماله وأفعاله».
وأضاف« :ما يدفع إلى تعزيز رأينا هذا ،انه
لدى استخدام وسائل التواصل االجتماعي أو

وفد من قيادة «القومي»
يُع ّزي بالمنا�ضل فريد عون

شبكات التواصل المعرفي واإلعالمي والثقافي
وغيرها .فإن هذه الشبكات بنظرة مبسطة،
تكاد تكون من حيث الشكل واالط��ار واح��دة
تختلف وتتباين عند المقدرة على استخدامها
او معرفة اساليب هذا االستخدام .ما يعني
أن االطار يكون واحدا ً من حيث الشكل ،ولكنه
متضمن ثقافات متنوعة ومتناقضة .وقد تكون
حادة وغير متجانسة على غالبية الظنّ ».
وأشار إلى أنّ طبيعة التواصل االجتماعي
تختلف باختالف االن��واع التي تعني الرأي
العام أو التي يتناولها .فقد تكون ذات طبيعة
اجتماعية أو ثقافية أو إعالمية أو سياسية أو
اقتصادية أو مالية أو تجارية ،يجمع بينها
قاسم مشترك واح��د وأس��اس��ي ،هو التغلب
على عامل المسافات الذي كان على الدوام،
وما زال في أحيان كثيرة ،عائقا ً أساسيا ً في
جلي ،أنّ
عملية التواصل .ما يعني بشكل
ّ
هذه الوسائل تستطيع أن تتغلب على القيود
الجغرافية واالقتصادية واالجتماعية وأن
تتجاوزها».
وخ��ت��م ف��ل��ح��ة« :إنّ ال�����دول المصنعة
للتكنولوجيا تعمد عن قصد إلى ربط عملية
التواصل االجتماعي بدورتها االقتصادية
لجعل المجتمعات النامية قائمة على نظام
التبعية ،أي أننا أمام نوعين من المجتمعات:
مجتمعات مصدّرة ومتحكمة بعناصر االنتاج
ومجتمعات مستهلكة ،تقع تحت عبء الدول
ذات الصنف االول وق��د ي��ك��ون منبع ذل��ك،
العامل االقتصادي أوالً ،والعامل السياسي
ثانياً ،والمستهدف دائما ً الثقافات والعادات
والتقاليد التي يجب التخلص م ّما هو وبال
أو كل ما يعيق عملية التقريب بين الناس
وتيسير سبل عيشهم بحرية وكرامة ،تعني
االنسان وكل االنسان وكل إنسان».
وكان افتتح المؤتمر بكلمة للرئيس التشيكي
السابق ،وبعد حفل االفتتاح تسلّم الدكتور
فلحة من أمين العام المنظمة العربية للتنمية
االدارية الدكتور رفعت الفاعوري جائزة تقدير
على مشاركته في المؤتمر.

قا�سم :ن�سعى �إلى تكوين «داتا» ت�ش ّكل �أ�سا�س ًا ّ
لخطة �إنقاذية

أعلنت جمعية «رودز فور اليف» في بيان صدر أمس ،أنها أصبحت عضوا ً في التحالف الدولي
للجمعيات العاملة من أجل السالمة المرورية.
وكشفت رئيسة الجمعية زينة قاسم لدى تسلّمها جائزة دولية ،خالل مؤتمر ُن ِّظم في مدينة سان
فرانسيسكو األميركية ،عن أن الجمعية ستسعى في المرحلة المقبلة إلى تكوين «داتا» متكاملة
لالصابات البليغة في لبنان ،تشكل أساسا ً لوضع خطة إنقاذية وطنية رسمية.
وتسلّمت قاسم جائزة دولية من المؤتمر الدولي الذي نظمته الكلية األميركية للج ّراحين في سان
فرانسيسكو ،بحضور أكثر من مئة دولة .وقد منحت هذه الجائزة للبنان عبر «رودز فور اليف» لتم ّكنه
في وقت قياسي من نشر ثقافة اإلنقاذ عبر تدريب األطباء والمسعفين والجسم التمريضي على أكثر

البرامج اإلنقاذية تطورا ً في العالم.
وأكدت قاسم خالل تسلّمها الجائزة أن اإلصابات البليغة من ج ّراء حوادث الطرق أو أيّ حوادث
أخرى ،هي بمثابة أمراض شأنها شأن ك ّل األمراض المعروفة ويمكن تفاديها بالتوعية وبالتدخل
السريع إلنقاذ الضحايا خالل ما يسمى «الساعة الذهبية لالنقاذ».
وتعهّدت قاسم تطوير العمل اإلنقاذي في لبنان باتجاه تكوين «داتا» متكاملة تحصي اإلصابات
البليغة في لبنان ،وتستعمل إلقرار سياسة إنقاذية رسمية ترعاها وزارة الصحة العامة والحكومة
اللبنانية مجتمعة.
وعُ رض في خالل المؤتمر شريط وثائقي عن إنجازات «رودز فور اليف» .ون ّوه المجتمعون بخطوة
وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور التعميم إلى المستشفيات الحكومية والخاصة اعتماد برامج
اإلنقاذ التي تغطيها «رودز فور اليف» كشرط ملزم لتقييم معايير غرف الطوارئ فيها .واعتبروا أن
الخطوات المقبلة يجب أن تر َّكز على «داتا» اإلصابات كوسيلة فاعلة لرسم خطة وطنية مستدامة
لمواجهة ظاهرة اإلصابات البليغة.
كذلك أبدوا إعجابهم بالجهد االستثنائي للجمعية لجهة نجاحها ،بشراكتها االستراتيجية مع
المركز الطبي للجامعة األميركية في بيروت والكلية األميركية للج ّراحين فرع لبنان ،في تدريب 216
طبيبا ً و 240مسعفا ً ومسعفة و 48ممرضا ً وممرضة حتى اآلن من مختلف المستشفيات والمناطق
اللبنانية.
وأشادت رئيسة المؤتمر الدكتورة كارين برازل بانضمام لبنان إلى الئحة الدول التي استقدمت
هذه البرامج مطالبة بتصدير هذا النجاح الذي أثبت جدواه في إنقاذ ذوي اإلصابات البليغة إلى
بلدان الشرق األوسط وشمال أفريقيا لتعميم ثقافة اإلنقاذ وللعمل على تحقيق تدني ملحوظ في
نسبة الوفيات واإلعاقات الدائمة والموقتة.
والتقت قاسم على هامش مشاركتها في المؤتمر سفير لبنان لدى الواليات المتحدة أنطوان شديد
ووزير المواصالت األميركي السابق راي لحود ومسؤولين في إدارة السالمة المرورية في واشنطن،
وأكدت خالل لقاءاتها معهم مواصلة الجهد با َّتجاه تنويع البرامج اإلنقاذية وتطويرها لتشمل
الجيش اللبناني الذي تتحضر «رودز فور اليف» لدعمه ببرامج إنقاذية تدريبية خاصة بالمعارك
والحروب .كما باتجاه المشاركة في وضع سياسة إنقاذية على المستوى الوطني تبدأ بـ«داتا»
اإلصابات البليغة وتنتهي بإقرار الخطة الوطنيَّة الشاملة.
وش�دّدت على أن عضوية «رودز فور اليف» في التحالف الدولي للجمعيات العاملة من أجل
السالمة المرورية سيتيح لها الوصول إلى منابر دولية كمنظمة الصحة العالمية وعدد من األجهزة
والقنوات ومنظمات األمم المتحدة ،واإلفادة من برامج الدعم الدولية التي يحتاجها بلدنا لبنان في
ظ ّل غياب سياسة حكومية مستدامة.

والدة خم�سة توائم في �صور

شباط

وعُ رض فيلم وثائقي عن تاريخ جبيل تض ّمن المراحل التي مرت بها المدينة
لتبقى مهد الثقافة والسياحة والحضارة .ث ّم ألقت شباط كلمة السيد حسين
واعتبرت أن الجامعة اللبنانية آثرت االنخراط في هذا المشروع ليقينها من تالقي
رسالتها األكاديمية مع أهدافه المتوخاة ،إذ إ ّنه يسعى إلى نشر المعرفة عن المراكز
التاريخية والسياحية حول بلدان البحر األبيض المتوسط ،التي تتمتع بخصائص
اقتصادية وإنمائية.
وقالت« :إن اجتماعنا اليوم خير دليل على إرادة حقيقية لدى الجامعة اللبنانية
والمؤسسات والفاعليات المحلية وكافة الشركاء ،تهدف إلى التعاون إلنجاح هذا
المشروع وللسير قدما ً في تطوير االنجازات المحققة ،والحوار وتبادل معلومات
موثقة وأكاديمية حول المركز التاريخي المختار المتمثل بمدينة جبيل ـ بيبلوس».
وشدّدت على أن اختيار جبيل كان لما تكتنزه من مخزون تاريخي لكل من يبحث
عن سياحة ثقافية.

محمد أبو سالم
وضعت المواطنة آية جميل حمد ( 24سنة) ،زوجة
المواطن حسين ف��واز من بلدة دبعال في قضاء صور،
خمسة توائم (ث�لاث إن��اث وذك��ران) في مستشفى جبل
عامل في صور ،وهم بصحة جيدة.
وأف���اد المدير الطبي ف��ي المستشفى الدكتور كامل
ياسين أنّ األ ّم حضرت إلى المستشفى وهي بحالة والدة،
وخضعت لعملية قيصرية كونها في الشهر السابع،
وأنجبت خمسة توائم ،وهي وأطفالها في حال جيدة.
وقال الدكتور ياسين ،أنّ وزن التوائم مجتمعين ما بين
 1000غرام و 1300غرام ،وهم اآلن في جناح حديثي
الوالدة ـ قسم العناية الفائقة ،للمراقبة .وجميعهم بصحة
جيدة وحال مستق ّرة.

وأضاف الدكتور ياسين« :ت ّمت الوالدة بنجاح ،بعملية
قيصرية أج��راه��ا الدكتور ري��اض غريب تحت إش��راف
مدير قسم حديثي الوالدة في المستشفى الدكتور ناصر
المصري .والمستشفى يقدّم للتوائم العناية الالزمة،
ويو ّفر لهم كل متطلباتهم».
وقال الدكتور رياض غريب« :كانت المواطنة آية حمد
تعاني من العقم ،وقد عالجتها على مدى سنتين ،واستمرت
في العالج بشكل مستمر حتى ت ّم الحمل» .مشيرا ً إلى أنّ
الحمل كان طبيعيا ً ومن دون تلقيح ،إذ خضعت لعدّة
صور « »3d.4dطوال فترة الحمل في عيادته ،وأجريت
لها صور ثالثية األبعاد وفحوصات مستم ّرة ،كما أجريت
فحوصات للرئتين لدى األطفال على مرحلتين قبل الوالدة،
ما ساعد في وضوح الرئة لدى األطفال بعد الوالدة.
يذكر أنّ األب حسين فواز يعمل في مجال بناء المنازل.

قام وفد من قيادة الحزب السوري القومي االجتماعي،
ض�� ّم ن��ام��وس مجلس العمد عميد العمل وال��ش��ؤون
االجتماعية نزيه روحانا ،وعميد اإلذاع��ة واإلع�لام وائل
الحسنية ،وعميد االقتصاد فارس سعد ،بزيارة إلى منزل
المناضل الراحل فريد عون في عين الرمانة ـ بعبدا ،وقدّم
واجب العزاء إلى عائلة الراحل وإلى أهالي بلدة البيرة ـ
الشوف.
كذلك ،قام وفد من منفذية الشوف في «القومي» بتقديم
واجب التعزية بالراحل في منزله في بلدة البيرة الشوفية.
وض� ّم الوفد عميد االقتصاد ف��ارس سعد والمنفذ العام
الدكتور نسيب أبو ضرغم وأعضاء هيئة المنفذية ،وعضو
المجلس القومي سعيد بو وادي ،وجمع من القوميين.

وكانت للمنفذ العام كلمة ن� ّوه فيها بثبات المناضل
الراحل على إيمانه ومبادئه على رغم ك ّل المحن والشدائد،
وهو الذي دأب على التمسك بالمبادئ القومية االجتماعية
ومارس مناقبيتها في سلوكه اليومي.
وشكر ذوو الراحل الحزبَ على مشاركتهم في مصابهم
األليم ،مؤكدين أنّ بيتهم سيبقى بيتا ً قوميا ً اجتماعياً،
مفتوحا ً للمساهمة في نصرة الحزب وحفظ العقيدة
والمبادئ.
كذلك زار وفد منفذية الشوف عضو المجلس القومي
سمير عون في منزله في مجد المعوش ،وأثنى المنفذ
العام أبو ضرغم على دور عون االجتماعي في بلدته
ومحيطها.

«القومي» ينعى المنا�ضل توفيق خير اهلل
الثرى في مدافن العائلة.
و ُتقبل التعازي قبل الدفن وبعده ابتدا ًء من الساعة
الواحدة من بعد الظهر ،ويوم َْي الجمعة والسبت  7و8
من تشرين الثاني الحالي ،ابتدا ًء من الساعة الواحدة بعد
الظهر ولغاية السادسة مساءً ،في صالون كنيسة يوحنا
المعمدان (مدافن مار الياس بطينا).

تجمع النه�ضة الن�سائي
لقاء حواري في
ّ
المدني وعالقته بقوانين األح��وال
يقيم تجمع النهضة النسائي ل��ق��ا ًء ح��واري��ا ً ح��ول «عقد ال���زواج
ّ
الشخصية» ،مع الرئيسة السابقة للمجلس النسائي ورئيسة «جمعية المرأة» إقبال مراد دوغان.
الزمان :يوم الجمعة  2014/11/7الساعة الخامسة مسا ًء.
المكان :مركز التج ّمع الرئيسي ـ فردان ،شارع حسن كامل الصباح ،بناية عيد شاهين ـ الطابق الرابع.
لالستفسار االتصال بـ 03.669243 :و03.706001

م�سيرة لـ«الجهاد» في البرج ال�شمالي

م�شروع لـ«اللبنانية»
حول الإنماء ال�سياحي
ّ
نظمت الجامعة اللبنانية ،بالتعاون مع «،»societa geographica italiana
ورشة عمل ،في اطار برنامج «( »future of our pastمستقبل ماضينا)،
سياحي مستدام في المواقع التاريخية في منطقة حوض المتوسط.
مشروعا ً إلنماء
ّ
وذلك برعاية رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور عدنان السيد حسين ممثالً بمسؤولة
العالقات الدولية في الجامعة ندى شباط ،وبحضور رئيس بلدية جبيل ـ بيبلوس
زياد الحواط ،رئيسة لجنة مهرجانات بيبلوس لطيفة اللقيس ومهتمين.

والد التوائم الخمسة أمام أطفاله

وفد منفذية الشوف يقدّم واجب التعزية في منزل الراحل

نعى الحزب السوري القومي االجتماعي إل��ى األمة
وعموم السوريين القوميين االجتماعيين في الوطن وعبر
الحدود ،المناضل توفيق شكري خير الله.
تقام الصالة لراحة نفسه الساعة الثالثة والنصف من
بعد ظهر اليوم الخميس  2014/11/6في كنيسة يوحنا
المعمدان (مدافن مار الياس بطينا) ،حيث ي��وارى في

«رودز فور اليف» ع�ضو في التحالف الدولي لل�سالمة المرورية
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الحواط

وأشار الحواط إلى أنه ليس غريبا ً أن تكون مدينة جبيل من ضمن هذا المشروع
المهم .معتبرا ً أنه يجب أن يكون لدينا رؤية مشتركة للمستقبل مع المحافظة على
طابع المدينة التراثي.
وطالب االدارات الرسمية بأن تؤ ّمن واجباتها لمدينة جبيل ،فهناك مواقع أثرية
يتوجب المحافظة عليها ،مؤكدا ً أن بلدية جبيل تستعين بخبرات دولية ،وليس
صدفة أن تفوز جبيل بأفضل مدينة سياحية لعام  .2013مشيدا ً بالدور البارز الذي
يلعبه االعالم في تظهير صورة جبيل الجميلة .مشيرا ً إلى أهمية استحداث كلية
للسياحة تابعة للجامعة اللبنانية في مدينة جبيل نظرا ً إلى كونها تعكس الهوية
الحقيقية للصورة الوطنية والجملية.
كذلك ألقى المشرف العام على المشروع آندريه عازوري كلمة عرضت ألهمية
هذا المشروع ،في تعزيز شبكة التواصل بين الحضارات ،وأن يكون لجبيل موقعها
الذي تستحق .وفي الختام ُقدّم المشروع من قبل عازوري ومرجي وريبال رزق
وجينان عقيقي وريان حيدر أحمد.

أحيت «كشافة بيت المقدس»«
التابعة لـ«حركة الجهاد اإلسالمي»،
ذك���رى ان��ط�لاق��ة ال��ح��رك��ة ،وذك���رى
استشهاد أمينها العام الدكتور فتحي
الشقاقي ،بمسيرة حاشدة في مخيم
ال��ب��رج الشمالي ،بحضور ممثلين
عن الفصائل الفلسطينية ،واللجان
الشعبية ،وبحضور المفوض العام
في الجمعية.
وانطلقت المسيرة من أمام مسجد
أب��ي بن كعب ،حيث جابت ش��وارع
المخيم راف��ع��ة ال���راي���ات الحركية
والكشفية واألعالم الفلسطينية ،إضافة
مجسمات الراجمات والصواريخ
إلى
ّ
التي كانت تطلقها المقاومة في معركة
البنيان المرصوص.
وأل��ق��ى ع��ض��و ق��ي��ادة ل��ب��ن��ان في
الحركة أبو سامر موسى كلمة قال
فيها« :لقد أنهت حركة الجهاد سنوات
طويلة من الضياع الفكري ،مرتكزة
على أن قضية فلسطين هي القضية
المركزية».

وتابع« :أثبت شعبنا للجميع أن
المخيمات هي أكثر يقظة وحرصا ً على
عدم اإلنجرار في الصراعات الداخلية،
وتحييد مخيم البداوي من العواصف
المحيطة به».

واعتبر المفوض العام في «جمعية
كشافة بيت المقدس» أنّ هذا الجيل
هو الجيل الذي يصنع النصر ،ويحمل
األمانة في المستقبل ،وهو الجيل الذي
يجب أن نعتمد عليه.

«ال�شعبية» :قلقون
من ت�أخير �إعمار مخ ّيم البارد
أبدى مسؤول الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في الشمال عماد عودة ،في
تصريح أدلى به أمس ،قلقه من التأخير الحاصل قي مجال إعادة إعمار مخيم
نهر البارد .مبديا ً في المقابل مواصلة الجهود إلعادة إعمار المخيم ،على رغم
العراقيل.
وأوضح أن عملية إعادة إعمار المخيم ،كان مقررا ً لها أن تنتهي خالل ثالث
سنوات ،منذ أن بدأت العام  ،2009وقد شارفت السنوات الخمس على االنتهاء،
ولم ينته إعمار المخيم بعد .وتوقف عند مشكلة كبيرة في الجانب اإلغاثي
شح األموال.
والخدماتي الذي قلصته «األونروا» ،تحت ذريعة ّ

مدار�س «المهدي» تطلق حملة تلقيح ّ
�ضد �شلل الأطفال
أطلقت «المؤسسة اإلسالمية للتربية والتعليم ـ مدارس
المهدي» ،حملة تلقيح مجانية ض ّد شلل األطفال من عمر
ثالث سنوات إلى خمس سنوات في مدارسها ،بعنوان
«الوقاية حماية» ،وذلك في سياق برنامج الحملة الوطنية
لمكافحة شلل األط��ف��ال التي تقوم بها وزارة الصحة.
وتهدف الحملة إلى تحصين األطفال من مرض الشلل،
وتوفير البيئة الصحية وخلق شبكة أمان صحية لهم.
وقسمت الحملة التي بدأت من «مدرسة المهدي» ـ عين
ّ

المزراب ،إلى مرحلتين ،وتستمر إلى نهاية شهر تشرين
الثاني .ويأتي ه��ذا التدبير نتيجة لما تشهده بعض
سكاني ونزوح متواصل قد
المناطق اللبنانية من اكتظاظ
ّ
يساعد في إعادة دخول فيروس شلل األطفال إلى لبنان.
يذكر أن هذه الحملة أطلقتها وزارة الصحة العامة
بالتعاون مع منظمة األمم المتحدة للطفولة «يونيسف»
ومنظمة الصحة العالمية ،تحت عنوان «الحملة الوطنية
الشاملة للتحصين ضد مرض شلل األطفال».

