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حمليات

ّ
و�ضح لـ«البناء» و«توب نيوز» �أ�سباب ازدحام ال�سير في �سورية والخطط الم�ستقبلية

اللواء اّ
ً
جهودا ج ّبارة للمحافظة على الأمن �إلى جانب دورها الأ�سا�س
�سلم :ال�شرطة تبذل

حاورته رانيا مشوِّح
تشهد مناطق ع��دّة ف��ي سورية،
زح��م��ة س��ي��ر خ��ان��ق��ة ف��ي ال��ش��وارع
ال��رئ��ي��س��ي��ة وال���ط���رق���ات ال��ع��ام��ة.
ولتسليط الضوء على هذه المشكلة
وعلى الخطط اآليلة إلى حلّها ،التقت
«البناء» وقناة «ت��وب نيوز» اللواء
طلعت اّ
سلم ،مدير إدارة المرور ،الذي
ّ
وضح أسباب زحمة السير ،والسبل
التي تنتهجها إدارة المرور لح ّل هذه
األزمة.
وق���ال« :م��ن أه��م أس��ب��اب زحمة
السير ،ازدياد عدد السيارات ،واألزمة
التي تمر بها سورية ،والتي أ ّثرت على
كافة نواحي الحياة ،ومنها النواحي
المرورية .فهناك بعض الشوارع التي
لدواع أمنية ،وهناك
يمنع المرور فيها
ٍ
مناطق أخرى فيها حواجز أمنية».
أما عن وج��ود تنسيق بين إدارة
ال��م��رور وح��واج��ز الجيش العربي
السوري ،فيقول اللواء اّ
سلم« :هناك
تنسيق بين الشرطة على مستوى
قادة شرطة المحافظات ،والمحافظ
ال��ذي يُعتبر في كل محافظة رئيس
لجنة نقل الركاب المشترك ،ويتم
التنسيق مع اللجنة األمنية التي
تض ّم رؤس��اء ف��روع األم��ن والجيش
وال��ش��رط��ة ،حيث ت��وض��ع حواجز
ل��دواع أمنية وطنية.
وت��زال أخ��رى
ٍ
ودور شرطة المرور ينحصر بإرسال
اقتراحات إلزال��ة بعض الحواجز.
ومؤخراً ،أزيلت حواجز من محافظة
دمشق وعدّة محافظات أخرى».

اللواء سلاّ م متحدّثا ً إلى الزميلة مش ّوح
وأض����اف« :ي��ج��ب ال��ت��رك��ي��ز هنا
على دور المواطن وم��دى شعوره
بالمسؤولية ،والتزام قواعد السير،
ب��ح��ي��ث ال ي��س��اه��م ب���زي���ادة ه��ذه
االختناقات».
وأش��اد اللواء اّ
سلم بالدور الذي
ي��ب��دي��ه ع��ن��اص��ر ش��رط��ة ال��م��رور،
الذين يبذلون جهودا ً فوق طاقتهم،
خصوصا ً في المناسبات كاألعياد
وافتتاح ال��م��دارس ،إذ يتم التركيز
على أماكن التجمعات أوقات الذروة،
وتواجد المواطنين بكثرة.
أم���ا ع��ن ال��خ��ط��ط المستقبلية

للتخفيف من حدّة هذه االختناقات،
فيقول اللواء س�ّل�اّ م« :ث ّمة دراسات
متواصلة في هذا الصدد ،كتحويل
ال��م��رور ف��ي بعض ال��ش��وارع نحو
ش��وارع أخ��رى ،أو إزال��ة الحواجز،
أو إزال��ة األش��غ��ال ال��م��وج��ودة على
األرصفة والتي قد يساهم وجودها
في أزمة المرور ،وهناك أمر يُطرح في
كل ما يتعلق بالمرور ،وهو تعاون
المواطن مع شرطة المرور ،كما أن
الثقافة المرورية يتم التنسيق فيها
مع مديريات التربية والمحافظة
إلجراء حلقات توعوية في المدارس

وال��ت��ل��ف��زي��ون ،ون��ش��ر ال��ل��وح��ات
اإلعالنية في الشوارع ،واأله��م هنا
دور األهل في توعية أطفالهم».
وحول تعرفة النقل التي صارت
مؤخرا ً استغالال ً علنيا ً للمواطنين،
وعن غياب اللُصقات لتسعيرة النقل
يقول اللواء اّ
سلم« :في كل محافظة،
المحافظ ه��و رئ��ي��س لجنة النقل
المشترك ،وبالتالي ،إنّ التسعيرة
المرورية تخضع لرؤية المحافظة
ال��ت��ي ت ّتخذ ال��ق��رارات المناسبة،
وعندما تجهز هذه اللُصاقات ستكون
في متناول الجميع .وهناك دوريات

تنسق مع التموين والجهات
مرورية ّ
الرقابية لحماية المستهلك ،ونحن
جاهزون لتقبّل أي شكوى ،كما أن
هناك إجراءات تتخذ ض ّد أي سائق
في ح��ال اشتكى المواطن ،وهناك
إجراء مباشر لتنظيم الضبط الالزم
وتقديم السائق إلى القضاء».
أما عن قيمة المخالفات المرتفعة
في قانون السير ،وإن كانت تساهم
ف��ي اس��ت��ش��راء ال��ف��س��اد وان��ت��ش��ار
ال��رش��وة ،ف��ي��ق��ول« :ه��ن��اك قلة من
شرطة المرور تسيء للبقية ،وهي
حاالت نادرة .نحن دائما ً نبحث عن
الحلول الالزمة لمصلحة المواطن،
ففي تعديل ق��ان��ون السير ،هناك
ورش��ة عمل دائ��م��ة ،ون��ق�دّم بدورنا
اقتراحات للجهات المختصة من
خ�ل�ال عملنا ع��ل��ى أرض ال��واق��ع،
واحتكاكنا المباشر مع المواطنين».
وع����ن ال��م��س��ت��ج��دات األخ���ي���رة
والخطط المستقبلية التي تعمل
عليها إدارة المرور يقول اللواء اّ
سلم:
«هناك خطط لتسهيل المرور ،مثل
تسعيرة المرور واإلشارات المرورية
وكاميرات المراقبة وزيادة الوتيرة
ّ
المخططات
ف��ي ال��ع��م��ل ،ودراس����ة
التنظيمية في المدن ،وإيجاد البدائل
ف��ي ح���االت االخ��ت��ن��اق ال��م��روري،
وإجراءات فنية كمنح شهادات سوق
حضارية للمواطنين ،وهو مشروع
مكلف وكبير ،وأيضا ً استحداث ّ
خط
ساخن للح ّد من سرقة السيارات
التي انتشرت ّ
مؤخرا ً بسبب األوضاع
األمنية».

«التجمع اللبناني لحماية البيئة» ّ
ينظم ور�شة عمل حول ال�صيد الم�س�ؤول
ّ

ال�ص ّيادون في مواجهة «الق ّوا�صين» ...وال �شرطة بينهما!
طي
أحمد ّ
األوضاع األمنية السائدة ،التي منعت مجلس الن ّواب على مدى عشرات األشهر من
نيابي جديد ،والتي منعته من تفادي
اجتراح قانون انتخاب يؤدّي إلى انتخاب مجلس
ّ
كرسي رئاسة الجمهورية ،يخيّل للبعض أنها هي ذاتها التي تمنع األجهزة
الفراغ في
ّ
األمنية من مالحقة «الق ّواصين» ،أو ممارسي الصيد العشوائي ،الذين يغتالون يوميا ً
الطيور على أنواعها ،التي تؤكل والتي ال تصلح لألكل ،الصغيرة كما الكبيرة ،المقيمة
والمهاجرة ،الكثيرة والمهدّدة باالنقراض ،وحتّى تلك التي ال يفيد قتلها بشيء إلاّ بإرضاء
الذات البشرية الت ّواقة إلى القتل.
وفي هذا الصدد ،تنشط الجمعيات البيئية التي تعنى بترشيد الصيد ،كي ينتقل من صفة
«العشوائي» إلى صفة «المسؤول» ،فتراها ّ
تنظم الحمالت ،وورش العمل والمحاضرات،
مدعوم ًة من وزارة البيئة التي ال حول لها وال ق ّوة إال باجتراح القوانين ومشاريع القوانين،
أما التنفيذ فيرمى إلى المستقبل ،على رغم الخطوة اإليجابية التي تمثلت في األمس
القريب ،بادّعاء وزير البيئة محمد المشنوق على عد ٍد كبير من الصيادين الذين خالفوا
قانون الصيد الب ّري ،أمام المحامي العام البيئي في جبل لبنان ،مرفقا ً بأقراص مدمجة
تحوي شرائط وصورا ً نشرت على مواقع التواصل االجتماعي تظهر مخالفات يعاقب
عليها قانون الصيد.
ّ
نظم «التج ّمع اللبناني لحماية البيئة» ورشة
عمل برعاية وزير البيئة محمد المشنوق ،ناقشت
مشروعا ً لتنظيم ممارسات الصيد المسؤول في
لبنان وتعزيزها ،وذلك في فندق «هوليداي إن»
في بيروت.
وين ّفذ ه��ذا المشروع في لبنان بتمويل من
صندوق شراكة األنظمة البيئية الهامة في منطقة
ح��وض البحر األبيض المتوسط «،»CEPF
وبدعم تقني من «جمعية حماية الطبيعة في
لبنان . »SPNL
ش���ارك ف��ي ال��ورش��ة أك��ث��ر م��ن  100ممثل
عن الجمعيات البيئية في لبنان والبلديات،
إضافة إلى ممثلين عن المجلس األعلى للصيد،
والمجلس العالمي لحماية الطيور ،وبرنامج
األمم المتحدة اإلنمائي .وو ّقع المشاركون على
إع�لان يهدف إلى تحقيق الصيد المسؤول في
لبنان وبناء قدرات الجمعيات األعضاء المعنية
مخصصة
بتنظيم الصيد ،م��ن خ�لال مناطق
ّ
للصيد المسؤول في لبنان ،وذلك من خالل تطوير
مواد للتوعية ،وخطة عمل لحمل ٍة ُتن ّفذ محليا ً من
قبل الجمعيات.

سماحة

بعد ترحيب من أمين سر التجمع مالك غندور،
تحدّثت ممثلة وزي��ر البيئة محمد المشنوق
رئيسة مصلحة األنظمة اإليكولوجية والتنوع
البيولوجي في الوزارة الرا سماحة ،واستعرضت
نص عليها قانون الصيد
نطاق االلتزامات التي ّ
الب ّري .وأعلنت أنّ وزارة البيئة أنجزت المراسيم
التطبيقية والقرارات التنظيمية للقانون لكنها لن
تفتح موسم الصيد بشكل رسمي هذه السنة،
آمل ًة أن تستكمل االج���راءات اللوجستية التي
تم ّكن المجلس األعلى للصيد الب ّري من إقرار
توصية بفتح موسم الصيد عام .2015
وأك��دت سماحة أنّ المجلس بصدد دراس��ة
معايير مناطق الصيد المسؤول التي رفعت من
قبل «جمعية حماية الطبيعة في لبنان» من خالل
الدراسات التي نفذت في سياق مشروع الطيور
المحلقة والمهاجرة .وأعلنت أنّ وزي��ر البيئة
تقدّم بطلب ادّعاء على عدد كبير من الصيادين
الذين خالفوا قانون الصيد الب ّري ،أمام المحامي
العام البيئي في جبل لبنان ،مرفقا ً بأقراص
مدمجة تحوي شرائط وصور نشرت على مواقع
التواصل االجتماعي تظهر مخالفات يعاقب
عليها قانون الصيد وتحديدا ً المادة  8منه ،التي
تنص على منع عرض الطرائد المصطادة خارج
ّ
السيارات وعلى الطرقات العامة ،وعمالً بالمادة
 14من القانون المذكور التي تعاقب بالحبس
حتى شهر وب��غ��رام��ة ت���وازي  500أل��ف ليرة
لبنانية ،أو بإحدى هاتين العقوبتين ،وبسحب
رخصة الصيد من سنة إلى ثالث سنوات .بجرم
ممارسة الصيد خارج الموسم.

سابا

رئيس «التج ّمع اللبناني لحماية البيئة»
رفعت سابا أكد على أهمية الورشة في زيادة
الوعي حول كيفية تطبيق قانون الصيد الب ّري
في لبنان رقم  580الصادر عام  ،2004والتدريب
على أنواع الطرائد المسموح بصيدها لتفريقها
عن الطيور المهاجرة المحلّقة المحمية بموجب

لكن تنظيم الصيد في لبنان ،ونقله من عشوائيته إلى المسؤولية ،يتطلب خطوات
أكثر جدّية من الحمالت وورش العمل والمحاضرات على أهميتها .ومن ضمن ما
نقترحه ،بثّ برامج تلفزيونية تبيّن الطيور التي يجب حمايتها وعدم قتلها ،وتعلّم
ف ّن الصيد ،تشبّها ً ببعض القنوات األجنبية مثل « »chasse et pêcheالفرنسية.
وأيضا ً تنظيم عرض إعالنات البنادق وخرطوش الصيد ،وما إلى ذلك .هذا على صعيد
الترشيد.
أما على صعيد اللجم ،فهل تعلم وزارة البيئة والجمعيات التي تعنى بالطيور ،أنّ
عدد «الق ّواصين» أكثر بكثير من التص ّورات؟ هل تعلم تلك الجمعيات ووزارة البيئة،
أنّ ضباطا ً وعناصر أمنيين يمارسون الصيد العشوائي؟ فإذا كان هؤالء من ضمن
«القواصين» فمن يضبط الصيد؟
إذا أدرنا المسؤولية نحو البلديات فإنّ ما سيواجه وزارة البيئة في هذا الصدد:
اضغطي على الحكومة ّ
لتفك أسر الصندوق البلدي المستقل كي يتسنّى لنا توظيف
عناصر مولجين حماية البيئة في نطاقنا.
المسؤوليات كثيرة ،والتحدّيات كبيرة ،وإذا كانت الجمعيات تنشط (يعطيها العافية)
في هذا الصدد ،فإن المطلوب من الدولة أكثر من اجتراح قوانين ...المطلوب التنفيذ.
وإذا كانت المواجهة محتّمة بين الصيادين و«الق ّواصين» ،فإن الواقع يقول أن ال شرطة
تضبط التفلّت.
الطيور المهاجرة في القطاعات اإلنتاجية على
طول مسارات الطيران التي تمثل أكبر خطر
على قدرة هذه الطيور لتحقيق الهجرة اآلمنة،
وهي قطاعات الصيد والزراعة والطاقة وإدارة
النفايات.

جرادي

القوانين الدولية ،والتي تشكل حلقة أساسية في
منظومة التنوع البيولوجي والتوازن الطبيعي.
وأ ّك��د سابا استعداد الجمعيات المنضوية
في التج ّمع للبدء في التوعية حول المناطق
المخصصة للصيد المسؤول ،والتي ستنطلق
ّ
بمبادرة من البلديات المعنية بتنظيم الصيد.
معلنا ً عن التوصل إلى اتفاق بين التجمع وعدد
من بلديات قضاء جزين للبدء بتنفيذ مشروع
نموذجي للصيد المسؤول يشكل انطالقة لتنظيم
هذا القطاع المتفلت حاليا ً من أي شكل من أشكال
الرقابة.

الصعيدي

وتحدّث رم��زي الصعيدي ِباسم «جمعية
حماية الطبيعة في لبنان» ،مؤكدا ً أن انخفاض
مستوى الوعي العام في لبنان ،أدّى إلى الصيد
العشوائي على األراض��ي العامة والخاصة،
وحتى على حدود المحميات ،بحيث يقع ضحية
ذل��ك ع��دد م��ن أن���واع الطيور ال��م��ه�دّدة عالميا ً
باالنقراض ،وأكثر من  400حادث صيد كل سنة
بين إصابة ووفاة.

سرحال

وأكد مدير «جمعية حماية الطبيعة في لبنان»
أسعد سرحال أنّ االنجاز االبرز خالل السنتين
الماضيتين تم ّثل في استكمال ص��دور كافة
القوانين والمراسيم المتعلقة بالصيد في لبنان،
إال أنها لم تأخذ طريقها إلى التنفيذ بانتظار فتح
موسم الصيد وتحديد آلية تنفيذ هذه القوانين.
وتحفظ هذه القوانين ألصحاب األمالك الخاصة
والبلديات الحق في حظر الصيد على أراضيها.
كما جرت دراسات بحيث ُحددت أكثر من خمسة
عشر منطقة هامة للطيور والتنوع البيولوجي
« »IBASيُحظر فيها الصيد حظرا ً كامالً.
وأعلن سرحال أنّ خبرة الجمعية في تنظيم
الصيد الب ّري على امتداد السنوات الثالثين
الماضية أوصلتها إلى قناعة أنّ الح ّل يكمن
مخصصة للصيد المسؤول،
في إنشاء مناطق
ّ
تدار وتراقب من قبل البلديات المعنية وضمن
مشاعاتها .ومن دون تنفيذ هذا النوع من الرقابة
يستحيل إنفاذ قانون الصيد الب ّري في لبنان.
كاشفا ً أنّ الجمعية وبالتعاون مع «جامعة

مخصصة للصيد
البلمند» ،درست  15منطقة
ّ
المسؤول ،وحدّدتها على خرائط مع تحديد
الطرائـد المسمـوح بصيدهـا في هـذه المناطـق.
آمالً أن يصادق المجلس األعلى للصيد الب ّري
على هذه الخرائط في أ ّول اجتماع له ،وأن يتم
تب ّني هذا الخيار من قبل البلديات الراغبة في
تنظيم الصيد في نطاقها العقاري .الفتا ً إلى
أنّ المشروع الجديد المنفذ من قبل «التج ّمع
اللبناني لحماية البيئة» سيدفع باتجاه
تب ّني هذا الخيار وبدء تطبيقه .وأولى البشائر
االيجابية ب��دأت في روم وقيتولي في قضاء
جزين ،وأمل أن تع ّمم على باقي المناطق.

الزهيري

نور الزهيري من مشروع الطيور الحوامة
المهاجرة المنفذ من قبل برنامج االمم المتحدة
االنمائي في وزارة البيئة ،أعلنت أنّ المشروع
يعمل مع القطاعات اإلنتاجية الرئيسة ضمن
مسار هجرة حفرة االن��ه��دام ـ البحر األحمر،
ويسعى إلى إعادة إحياء القيم التقليدية للصيد
المسؤول ،وأنّ للصيادين دورا ً مهما ً في تأكيد أن
الصيد يتم بشكل قانوني؛ آخذين باالعتبار أن
أنشطة الصيد ينبغي أن تلتزم دائما ً القوانين
الوطنية التي تدير صيد طيور الطرائد وغيرها.
وع��رض��ت ال��زه��ي��ري ل��ن��م��اذج ع��ن أسئلة
امتحانات الصيد اإللزامي التي يتضمنها دليل
الصياد الذي أصدره المشروع ،والتي سيخضع
لها كل طالب رخصة صيد للمرة األولى.

الكسواني

وع���رض حسين ال��ك��س��وان��ي م��ن المكتب
االقليمي للمجلس العالمي لحماية الطيور،
ألهمية مشروع إدم��اج مفاهيم حماية الطيور
المحلقة المهاجرة في القطاعات اإلنتاجية
الرئيسة على مسار الهجرة ضمن حفرة االنهدام
ـ البحر األحمر .ويع ّد ه��ذا المسار ثاني أه ّم
مسارات الطيران للطيور الح ّوامة المهاجرة في
العالم (الطيور الجارحة ،اللقالق ،طيور البجع،
وطيور أبو منجل) ،ويستخدمه  37نوعا ً من
الطيور الح ّوامة المختلفة ،بما في ذلك خمسة
أنواع مهدّدة باالنقراض عالمياً.
ويرمي المشروع إلى إدم��اج مبادئ حماية

وقدّم الخبير في علم الطيور وعضو المجلس
األعلى للصيد الب ّري الدكتور غسان جرادي،
ع��رض�ا ً مفصالً ع��ن أن���واع الطرائد المسموح
صيدها بحسب القانون ،والطيور التي يمنع
صيدها نهائيا ً وكيف يمكن التمييز بين الفئتين.
وش���دّد ج���رادي على ض���رورة تقيّد جميع
الصيادين بميثاق أفضل الممارسات بشأن
الصيد المسؤول وحماية الطيور الح ّوامة
المهاجرة ،وتشجيع زمالئهم من الصيادين
اآلخ��ري��ن في أنديتهم وجمعياتهم من خالل
الحوار العتماد الميثاق.
وأضاف جرادي« :عندما ال ينفع منع الصيد
لمدة  19سنة ،وعندما ال يطبق قانون الصيد
الجديد ال��ص��ادر منذ  ،2004وعندما ال يفي
نصت
لبنان بمبدأ استدامة االستخدام ال��ذي ّ
عليه اتفاقية التن ّوع البيولوجي والتي صادق
عليها لبنان عام  .1994وعندما ال يستطيع
لبنان أن يفي باتفاقيات دولية ليحمي بعض
األنواع المهددّة على الئحتها ويمنع استعمال
ال��رص��اص ف��ي ال��خ��رط��وش .وعندما يصبح
الصيد إرهابا ً على أيدي الق ّواصين ال الصيادين،
فيقتلون الطيور التي تخلّص محاصيلنا من
الكوارث وتمنع ع ّنا ضرر المبيدات .وعندما
يه ّول علينا الغرب مل ّمحا ً بضرورة التوقف عن
ارتكاب المجازر بحق الطير في لبنان ،وعندما
نسمع أن عديد القوى األمنية في لبنان ال يكفي
لمراقبة الصيد كما يجب ،لكل ه��ذه األسباب
تم اللجوء جدّيا ً إلى أفكار سبقنا إليها الغرب،
مثل حصر الصيد المسؤول في مناطق محددة
تسهل إدارتها .ونظرا ً إلى عدم وجود معايير
لها في العالم ،قمنا بوضع معاييرها فأصبحت
تستقطب اهتمام العالم .إنها مناطق الصيد
المسؤول .الفتا ً إلى أنّ المشروع الجديد الذي
ين ّفذه «التجمع اللبناني لحماية البيئة» بتمويل
من صندوق شراكة األنظمة البيئية الهامة
في منطقة ح��وض البحر األبيض المتوسط،
مخصصة للصيد
سيشكل بداية إلطالق مناطق
ّ
المسؤول في لبنان ،وهي بداية الحل لوقف
الصيد الجائر وغير المسؤول.

مداخالت

وعرضت باسمة الخطيب من جمعية حماية
الطبيعة في لبنان للمك ّونات األساسية لمشروع
تعزيز الصيد المسؤول في لبنان ،كما عرضت
ريبيكا بيسري من «التج ّمع اللبناني لحماية
البيئة» أله��داف المشروع وروزن��ام��ة العمل
التي اعتمدها عبر إش��راك الجمعيات االهلية
في توعية الصيادين في لبنان على ممارسات
الصيد المسؤول.
ويقدّر ع��دد الصيادين في لبنان بما يزيد
على  500أل��ف ص��ي��اد ،يستهلكون م��ا يزيد
على  25مليون طلقة ،تنتج نحو  600طنّ من
الرصاص.
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والحرف في ال�شياح
افتتاح معر�ض الم�ؤونة ِ

إبراهيم موسى وزنه
ضمن سياق تحقيق رؤيتها الهادفة إلى توفير االزدهار
االقتصادي وتحسين الواقع الحياتي في ساحل المتن
الجنوبي ،افتتحت جمعية وكالة التنمية االقتصادية
المحلية في ضاحية بيروت الجنوبية «آليدا» ،معرضها
المخصص للمؤونة والحِ رف اليدوية في
المتنقل األ ّول
ّ
ّ
الشياح ،وذلك بحضور ممثل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي
في لبنان لوكا ران��دا ،ورئيس مجلس إدارة «آليدا» أحمد
حاطوم ،ورئيس بلدية الشياح إدمون غاريوس ،ورئيس
اتحاد بلديات الضاحية محمد درغ��ام ،ورؤس��اء بلديات:
ح��ارة حريك زي��اد واك���د ،وب��رج البراجنة زهير جلول،
والمريجة سمير أبي خليل ،ونائب رئيس بلدية الغبيري
العميد عبد السالم الخليل ،ونائب رئيس بلدية فرن الشباك
خليل صاصي ،ونائب رئيس بلدية الحازمية يوسف
حبيش ،إلى جانب حشد كبير من أعضاء المجالس البلدية
واالختيارية وجمهور كبير من المواطنين.
بعد إنشاد متميّز من ط�لاب مدرسة البرج الدولية
رحب
للنشيد الوطني اللبناني وعدد من االغاني الوطنيةّ ،
مدير «آليدا» يوسف الحاج علي بالحضور قبل أن يسهب
حاطوم في التعريف عن الجمعية وأهدافها التنموية على
الصعدين االجتماعي واالقتصادي .الفتا ً إلى أنّ بلديات
ساحل المتن الجنوبي السبع كلّها تنضوي تحت إطارها،
وأنّ ستّ أس��واق أخ��رى ستلي افتتاح معرض الشيّاح

الذي تشارك فيه أكثر من مئة جمعية ناشطة .مؤكدا ً أن
دعم صمود الناس وتوسيع األسواق وإيجاد فرص عمل
جديدة ،كل ذلك يصب في الغاية األساسية المرج ّوة من
العالقة المثالية القائمة ما بين ثالثي :البلديات والمجتمع
المحلي والجهات المانحة.
وأشار غاريوس إلى أن «آليدا» هي النموذج القدوة الذي
يجب أن يع ّمم على القرى في المحافظات بغية االقتداء بها
من أجل تحسين الواقع اجتماعيا ً واقتصادياً ،خصوصا ً في
ظل صعوبة االوضاع االقتصادية المحيطة ببلدنا ،متمنيا ً
تتشجع المؤسسات الدولية التي تحاكي في أهدافها
أن
ّ
أهداف «آليدا» ،فتم ّد يد المساعدة وتقدّم التوجيه الالزم في
سياق تحسين الواقع االنتاجي.
ختام الكلمات كان مع ران��دا الذي شكر الحضور على
تجاوبهم وحضورهم ،مثنيا ً على ما قدّمه الطالب من
أناشيد على المسرح ،ومبديا ً اعتزازه بالتعامل مع بلديات
تجسد
الضاحية الجنوبية ،ومشيرا ً إلى أنّ مشاريع «آليدا»
ّ
روح التعاون وتفعّ ل االنتاجية ،خصوصا ً في سياق دعم
المشاريع الصغيرة .آم�لاً أن تتحقق اإلف��ادة للجمعيات
الصغيرة.
قص غاريوس وحاطوم وراندا وبعض الحضور
بعد ذلكّ ،
شريط افتتاح المعرض ،ث ّم كانت جولة على الجمعيات
المشاركة في عرض منتوجاتها ،على أن يستم ّر المعرض
لثالثة أيام قابلة للتمديد ،وذلك في حديقة الشياح المحاذية
للمركز الثقافي الخاص ببلدية الشياح.

ب ّري ترعى عر�ضاً م�سرح ّياً للأطفال
الصرفند ـ مصطفى الحمود
رعت رئيسة الجمعية اللبنانية لرعاية المع ّوقين،
عقيلة رئيس مجلس الن ّواب رندة عاصي ب ّري ،افتتاح
مسرحيّة عنوانها «شابيلينو» ،التي قدّمتها فرقة
روسية على مسرح «مج ّمع نبيه ب ّري لتأهيل المع ّوقين»
في الصرفند ،ألطفال من ذوي االحتياجات اإلضافية،
وتالمذة عد ٍد من المدارس في منطقة الزهراني ،وذلك
بالتعاون مع المركز الثقافي الروسي واتحاد رجال
األعمال اللبناني ـ الروسي و«الجمعية اللبنانية لرعاية
المع ّوقين» .
حضر حفل االفتتاح إضافة إلى ب � ّري ،مدير المركز
الثقافي الروسي في لبنان خيرات أحمدوف ،ورئيس
اتحاد رج��ال األعمال اللبناني ـ الروسي أسعد ضيا،
وفاعاليات ثقافية وتربوية وبلدية .
وأل��ق��ى ضيا كلمة أش��اد فيها بما تقدّمه «الجمعية
اللبنانية لرعاية المع ّوقين» لذوي االحتياجات اإلضافية،
مشدّدا ً على حقوق المع ّوقين المشروعة في حياة كريمة .
كما ألقى أحمدوف كلمة تحدث فيها عن أهمية العمل
الثقافي في ترسيخ عالقة الصداقة بين الشعوب .
ث� ّم ألقت ب � ّري كلمة ج��اء فيها« :اسمحوا ل��ي ،خالل
هذا اللقاء اإلنساني الحواري الحضاري الذي يحاكي
فيه هؤالء المبدعون من روسيا أصدقاءهم األطفال من

جنوب لبنان ،أن أؤكد لمن يعنيهم األمر أن أقصر الطرق
إلى تحقيق األمن والسالم و التقدم والرخاء لألمم ،هذا
النموذج الماثل أمامنا اليوم ،الحوار الحضاري ،والتبادل
الثقافي ،وأنّ السبيل الوحيد للدخول إلى قلوبنا يكون
من خ�لال بناء جسور الصداقة بين الشعوب ،ال عبر
نشر بذور التفرقة وتكريس العداوة ورفع جدران الفصل
الطائفي والديني والعرقي وتغذية النعرات العنصرية
بين بني البشر».
وختمت« :إن��ن��ي م��ن خ�لال ه��ذا التالقي اإلنساني
الحضاري ،أدعو إلى وقف شالل الدم الممتد على مساحة
أوطاننا ،وأجدد الشكر للمركز الثقافي الروسي والتحاد
رجال األعمال الروسي ـ اللبناني ،ولروسيا االتحادية
وللشعب الروسي الصديق ولهؤالء المبدعين على هذه
ال��ب��ادرة اإلنسانية التي ستساهم في ترسيخ أواص��ر
عالقات الصداقة واألخ��� ّوة بين الشعبين الصديقين
الروسي واللبناني .والتي يجب أن تكون نموذجا ً ونمطا ً
الحب،
للعالقات بين الشعوب وال���دول القائمة على
ّ
فقلوبنا ومؤسساتنا التربوية والثقافية والفنية مش ّرعة
أمام إبداعكم وإنسانيتكم وصداقتكم ،وعهدنا أن نبادل
لبناني» .
دائما ً وفاء روسيا بوفاء
ّ
بعدئذٍ ،ق �دّم أف��راد الفرقة العرض المسرحي الذي
يحاكي قصة الصراع بين الخير والشر ،وانتصار إرادة
الخير في النهاية .

ِدل كول يزور مركز «كاريتا�س» ـ �صور
محمد أبو سالم
زار ق��ائ��د ال��ق��ط��اع ال��غ��رب��ي في
«اليونيفيل» الجنرال ستيفانو دل كول
مركز «كاريتاس» في ص��ور ،يرافقه
ع��دد م��ن ض��ب��اط ال��وح��دة اإليطالية
العاملة في «اليونيفيل» .وك��ان في
استقباله رئيس اتحاد بلديات قضاء
صور عبد المحسن الحسيني ،واألب
باسيليوس نصر ممثالً راعي أبرشية
ص���ور ل��ل��روم الملكيين الكاثوليك
المتربوليت ميخائيل أبرص ،المرشد
الروحي لـ«كاريتاس» في صور األب
بشارة كتورة ،والمساعِ دة االجتماعية
لوس غفري.
وتأتي ال��زي��ارة في إط��ار التعاون
والصحي بين الوحدة اإليطالية
الطبّي
ّ
في «اليونيفيل» و«كاريتاس» ـ صور
لفائدة أهالي الجنوب وأطفال المدارس،
إذ سبق الزيارة لقاء بين المتربوليت
أب��رص والجنرال دل ك��ول ،اتفقا فيه
الصحي بين الطرفين.
على التعاون
ّ
وأش����رف ال��ج��ن��رال دل ك���ول على
معاينة ع���د ٍد م��ن ت�لام��ذة ال��م��دارس
واألهالي ،إذ خضعوا لمعاينات طبّية،
إضافة إلى تزويدهم بأدوية للعالج.
وشكر األب نصر الوحدة اإليطالية
على ج��ه��وده��ا المستم ّرة ودوره���ا

اإلنساني في مساعدة أهالي الجنوب،
ونقل شكر المتربوليت أبرص للجنرال
دل ك��ول وألف���راد ال��وح��دة اإليطالية
وضباطها على جهودهم اإلنسانية.
وش���دّد الحسيني على العالقات
األخوية بين «اليونيفيل» واألهالي ،ال
موجها ً الشكر
سيما الوحدة اإليطاليةّ ،
إل��ى «اليونيفيل» عموما ً وال��وح��دة
اإليطالية خصوصاً ،لدورها اإلنساني
واإلنمائي في المنطقة.
وشكر الجنرال دل كول القيّمين على
«كاريتاس» ،وق��ال« :هدفنا مساعدة
األهالي والوقوف إلى جانبهم ورفدهم

بكل ما يلزم بحسب إمكانياتنا ،وذلك
م��ن أج��ل ح��ي��اة أف��ض��ل» .وأك���د على
التعاون بين «كاريتاس» والوحدة
اإليطالية لما فيه خير األهالي.
ورح��ب كتورة بالجنرال دل كول
ّ
والفريق الطبّي اإليطالي ،الفتا ً إلى أ ّنها
ب��ادرة إنسانية من قبل «اليونيفيل»
والوحدة اإليطالية ،وقال« :نشكر الدور
النبيل واإلنساني الذي تقدّمه الوحدة
األيطالية ألهلنا في صور ومنطقتها،
إضافة إلى دورها األمني الذي تقوم به
من أجل االستقرار والسالم في جنوبنا
الغالي».

