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حمليات

ندوة لـ«النه�ضة الن�سائي» حول عقد الزواج المدني في قانون الأحوال ال�شخ�صية

دوغان :الد�ستور يكفل الم�ساواة بين المواطنين ...والقوانين الطائفية تلغيها
فار�س :الن�ضال م�ستم ّر لإقرار اقتراح القانون الذي ّ
قدمه «القومي» عام 1997
أق���ام تج ّمع النهضة النسائي،
ن��دوة عنوانها «عقد ال��زواج المدني
ف��ي ق��ان��ون األح����وال الشخصية»،
وذل��ك في مركز التج ّمع في ف��ردان.
ب��ح��ض��ور ع���دد كبير م��ن رئيسات
الجمعيات النسائية ،تقدّمتهم رئيسة
المجلس النسائي اللبناني جمال
غبريل ،رئيسة جمعية «نور للرعاية
الصحية واالج��ت��م��اع��ي��ة» مارلين
حردان ،وممثالت القطاعات النسائية
في األح���زاب ،واللجنة اإلداري���ة في
«تج ّمع النهضة النسائي» ،وجمع
من المهتمات والعامالت في الشأنين
االجتماعي والحقوقي.
ح��اض��رت ف��ي ال��ن��دوة المحامية
إق��ب��ال دوغ����ان ،رئ��ي��س��ة «جمعية
ال��م��رأة» ،وعضو اللجنة المنظمة
لقانون األح���وال الشخصية ال��ذي
ت��ع�دّه نقابة المحامين ،وأدارت��ه��ا
المستشارة القانونية في التج ّمع
وفاء بشارة.
وألقت رئيسة التج ّمع منى فارس
كلمة ترحيبية ،شكرت فيها ك ّل من
حضر هذه الندوة لمناقشة موضوعها
الهام ال��ذي يتقاطع مع الكثير من
المواضيع المتداولة في ظ ّل األوضاع
ال��راه��ن��ة ،خصوصا ً م��ا نشهده من
�ص��ب ط��ائ��ف��ي وم��ذه��ب��ي ،وع��دم
ت��ع� ّ
قبول اآلخر ،كما يضيء على جوانب
وتفاصيل من الحياة والممارسات
اليومية يجهلها م��واط��ن��ون كثر،
وذلك في ما يتعلق بمواضيع اإلرث
والحقوق والحضانة.
وأش��ارت فارس إلى أنّ طرح هذا
الموضوع في المبدأ اختياريّ  ،وهو
يحتمل القبول أو الرفض ،على أن
نراعي قواعد الحوار في النقاش بهذه
المواضيع.

جانب من الحضور
ثم قدّمت فارس ال ُم ِ
حاضرة دوغان
التي عرضت بداي ًة لموضوع قانون
األح��وال الشخصية اللبناني ،الذي
يعتمد على التشريعات الدينية،
بشكل عام ،إذ تح ّل المحاكم الدينية
م��ك��ان ال��ق��ض��اء ال��م��دن��ي ف��ي قضايا
األحوال الشخصية ،كالزواج والطالق
والميراث والحضانة وغيرها.
ولفتت دوغ��ان إل��ى أنّ التقاضي
يت ّم بموجب  11قانونا ً تخضع له
 18طائفة معترف بها في لبنان ،ما
يجعل المعايير تختلف بين طائفة
وأخ��رى تبعا ً للقانون الديني الذي
تخضع ل��ه ،وه��ذا يقضي على مبدأ
المساواة أم��ام القانون المنصوص
عنها في الدستور اللبناني ،ووحدة
القضاء اللبناني في قضايا الطالق

والحقوق والميراث وغيرها.
وأوضحت دوغان أنّ هناك حراكا ً
قانونيا ً جدّيا ً لتعديل بعض القوانين
الدينية ،ومنها ِ
سن الحضانة لألم،
بحيث رف��ع��ت م��ذاه��ب ع���دّة السنّ
القانونية لحضانة األم ألطفالها ،وما
زال هناك بعض المذاهب التي يجري
النقاش معها في هذا الشأن.
وش��رح��ت دوغ���ان أهمية تنظيم
قانون األحوال الشخصية على أساس
مدني بحيث تنتفي هذه المشاكل،
ّ
م��وح��دا ً والعدالة
وي��ك��ون القضاء
ّ
بين جميع المواطنين محفوظة ،ث ّم
عدّدت دوغان المشاريع التي ُقدّمت
إل��ى المجلس النيابي اللبناني في
ه��ذا اإلط���ار ،ومنها مشروع الحزب
ال��س��وري القومي االجتماعي عام

 .1997وذك��رت أهمية دور نقابة
المحامين التي أضربت عام 1951
مدني
لمدة ستة أشهر إلقرار قانون
ّ
لألحوال الشخصية ،كسائر القوانين
الجزائية والمدنية والعمل ،وبعد أن
كان هناك وعد جدّي ببحث القانون
لم يق ّر في حينه.
ولفتت دوغ���ان إل��ى وج��ود آالف
الزيجات المدنية في لبنان ،إذ يخضع
اللبنانيون لقوانين دول أجنبية في
ترتيب أم��وره��م ،واألج���دى أن يت ّم
تنظيم قانون مدني يجعل ال��زواج
المدني اختيارياً ،ويبقي للمواطن
حرية إعادة الزواج دينياً ،شرط أن
يكون ال��زواج المدني حاصالً ،وذلك
لتثبيت الحقوق على أساس القانون
المدني ،الذي يضمن العدالة لجميع

ويوحد المرجعية القضائية
أطرافه
ّ
وي��راع��ي ك� ّل حالة بحالتها بعكس
التشريعات الدينية التي تساوي بين
الحاالت التي تدرسها.
وش �دّدت دوغ��ان على أنّ القانون
ه��و التعبيرالصريح ع��ن س��ي��ادة
الدولة ومفهوم المواطنة ،خصوصا ً
ق��ان��ون األح���وال الشخصية ،ال��ذي
يرافق المواطن منذ ال��والدة وحتى
الممات ،وهذا مطلب يساعد الشباب
ال��ي��وم ،ال��ذي وص��ل إل��ى ح � ّد اليأس
نتيجة األوضاع القائمة ،في االقتناع
بمفهوم الدولة.
وبعد انتهاء المحاضرة ،كان حوار
مفتوح ومداخالت من المشا ِركات،
حول سلبيات القوانين وإيجابياتها،
المدني منها والديني ،وأشارت بعض
المتحدثات إلى إيجابيات كثيرة في
عقد الزواج الديني.
ولفتت رئيسة المجلس النسائي
جمال غبريل إلى أهمية إقرار قانون
مدني لألحوال الشخصية للحفاظ
ّ
ع��ل��ى ح��ق��وق ج��م��ي��ع االط�����راف في
عالقات ال��زواج والميراث ،ال سيما
األطفال ،معلنة أن المجلس النسائي
اللبناني مع حرية الخيار في هذا
الشأن.
واخ��ت��ت��م��ت م��ن��ى ف���ارس ال��ن��دوة
مجدّدة الشكر للحضور بعد أن أكدت
أنّ الكتلة القومية االجتماعية تقدمت
إل��ى المجلس النيابي ع��ام 1997
ب��م��ش��روع ق��ان��ون م��دن��ي ل�لأح��وال
الشخصية ،وأكدت مواصلة النضال
بمختلف الوسائل والطرق إليصال
األمور إلى خواتيمها ،عبر إقرار قانون
مدني اختياري لألحوال الشخصية
يساهم في بناء المواطن الذي ينتمي
إلى الوطن ال إلى المزرعة أو الطائفة.

�صحي وحملة نظافة وم�ساعدات من «الكوريّة»
�صور ...يوم ّ
محمد أبو سالم
شهدت مدينة ص��ور أم��س وخ�لال األي��ام
القليلة الماضية عددا ً من األنشطة والفعاليات،
التي إن د ّلت على شيء ،فهي ّ
تدل على حيوية
هذه المدينة ،ونشاطها الدائم.
ّ
نظم قسم التغذية في «الجامعة اللبنانية
ـ األلمانية» في صور ،يوما ً صحيا ً للتوعية
حول مرض السكري .وتخلل النشاط حملة
لفحص سكر الدم ،وإرشادات غذائية مجانية

حضر قسم التغذية طعاما ً
ّ
للحضور .كما
غذائيا ً صحيا ً غنيا ً باأللياف والفيتامينات.
وتخلل النشاط أيضا ً مشاركة للتج ّمع
ال��وط��ن��ي ل��ل��س��ك��ري « »DIALEBق���دّم
ف��ي��ه��ا م��ن��ش��ورات ت��ث��ق��ي��ف��ي��ة ،وف��ح��وص��ات
م��ج��ان��ي��ة ل��ل��س��ك��ري م���ق���دّم���ة م���ن ش��رك��ة
«.»Roche – Accuchek
أطلقت بلدية ص��ور والجمعيات األهلية
في المدينة حملة نظافة عامة ،التي يمكن أن
تح ّقق نتائج إيجابية عبر التعاون والتفاعل

من اليوم الطبّي في «الجامعة اللبنانية ـ األلمانية»

بين جميع مك ّونات المجتمع .وعبّرت البلدية
عن استعدادها لتطبيق القانون عبر تحرير
محاضر ضبط بحق المخالفين واالشارة إليهم
وفق القوانين واألنظمة النافذة.
وب��دأت الحملة منذ صباح ي��وم الثالثاء
الماضي بمشاركة المسؤول اإلعالمي في بلدية
صور المحامي خضر عكنان ،ورئيس اللجنة
الرياضية فيها خضر فران ومؤسسات تربوية،
وعمل الجميع على توزيع أكياس النفايات
على السيارات ،وقبعات تحمل شعار الحملة،
وأوراق الصقة من أجواء حملة النظافة ،لتأكيد
الموقف الحضاري ال��ذي ينسجم مع موقع
المدينة المدرجة على الئحة التراث العالمي،
واستمرت فعاليات الحملة أم��س ،على أن
تتواصل تباعا ً في األيام المقبلة.
احتفلت الكتيبة الكورية العاملة ضمن إطار
ومؤسسات
ق��وات «اليونيفل» في الجنوب،
ّ
االمام الصدر في صور ،بتدشين نظام االنارة
بمصابيح الـ«  ،»LEDنظام الصمام الثنائي
باعث ال��ض��وء ،ال��ذي أنجز في ثالثة مباني
رئيسية في المج ّمع الثقافي في صور.
حضر االحتفال ،رئيسة المؤسسات السيدة
رب���اب ال��ص��در ش��رف ال��دي��ن ،ق��ائ��د ال��وح��دة
الكورية العقيد هام نام كيو ،آمر فصيلة درك
صور العقيد عبدو خليل ،وفد من بلدية صور،
مدير الجامعة االسالمية في صور الدكتور
أنور ترحيني ،وفاعليات تربوية ،اجتماعية،
وطالب المؤسسات.

مؤسسات الصدر ،نجاد
وألقى مدير عام
ّ
رح���ب فيها بالحضور.
ش��رف ال��دي��ن كلمة ّ
وقال« :إن هذا اللقاء يعني الكثير من المعاني
بين حضارتين ،وإن هذه االلتفاتة مساهمة
حقيقية ،تضاف إلى عمل اليونيفل في حفظ
السالم وتعزيزه في الجنوب ،كما المساهمات
االنمائية والتربوية» .مشيرا ً إلى أنّ معظم
الوحدات الدولية المنضوية في «اليونيفيل»،
تساهم في عشرات المشاريع لرفع مستوى
حياة الناس ،وتعزيز أواص��ر الصداقة بين
الشعوب ،وتعكس ص��ورة مشرقة للجنوب
الذي ع ّذب كثيراً ،آمالً اعتماد هذه االنظمة لما
فيها من توفير على الصعد كافة.
وختم« :إذا كانت اليونيفل ناشطة في مجال
العمل االنساني ،فإن مؤسسات االمام الصدر
ناشطة في تعزيز العلم والتربية والمعرفة».
وألقى العقيد نام كيو كلمة ث ّمن فيها عاليا ً
�ؤس��س��ات ال��ص��در ف��ي تحصيل العلم
دور م� ّ
والتربية والمعرفة وبناء االج��ي��ال .وق��ال:
«إن مؤسسات االم��ام الصدر تستحق هذه
المستلزمات التي ستساهم في دعم االطفال
والمحتاجين» .واعدا ً ببذل كل الجهود لتكون
وح��دة ب�لاده ج��زءا ً من اللبنانيين ،تتقاسم
الفرح والسرور معهم.
وفي الختام ،قدّم كورال المؤسسات أناشيد
وطنية ،كما قدّمت الوحدة الكورية لقطات
موسيقية تراثية ،ثم ك��ان استالم كمية من
المستلزمات ،عبارة عن ألبسة وأحذية.

ً
اهتماما كبير ًا من المزارعين في لبنان
«الكينوا» ...نبتة من �أميركا الالتينية تلقى
تحقيق :فاديا طبيب
منذ فترة زمنية غير بعيدة ،بدأت نبتة «الكينوا» تدخل الئحة
الطعام في المطبخ اللبناني ،إذ أُعجب بها المستهلك اللبناني
الذي تع ّرف إلى هذه النبتة وفوائدها ،واهت ّم بها المزارعون في
لبنان الذين تجاوبوا مع جهود منظمة األغذية والزراعة الدولية
«فاو» ،فأدخلت «الكينوا» إلى الزراعة اللبنانية ،بعدما تو ّفر لها
الدعم المطلوب من خالل المشروع اإلقليمي للدعم التقني لزراعة
«الكينوا» ،الذي صار يشمل دول عدّة بينها الجزائر ،مصر ،إيران،
العراق ولبنان.
صحيح أنّ زراعتها ال تزال تجريبية في مناطق لبنانية مثل
تل عمارة ،صور وكفردان ،إال أنّ تمدّدها يت ّم تدريجيا ً في المناطق
الزراعية اللبنانية ،علّها تساهم في ح ّل معضالت يعاني منها
القطاع الزراعي الوطني.
إن سبب اإلقبال على زراعة «الكينوا» يعود إلى وفرة الخصائص
الغذائية الفريدة فيها ،وما تؤ ّمنه من غذاء جيّد ووفير ،في وقت
تزداد الحاجة في العالم إلى إطعام العدد المتزايد من السكان
نتيجة التغيّر المناخي ،علما ً أنّ «الكينوا» صارت تعتبر مصدرا ً
غذائيا ً بديالً في البلدان التي تعاني من انعدام األمن الغذائي ،أو
شح في الموارد المائية أو البيئية المناسبة.
تلك التي تشتكي من ّ
اكتشف اإلسبان هذه النبتة منذ آالف السنين ،وظهرت للمرة
األولى في أميركا الجنوبية تحت اسم «الكيشوا» ،وعُ رفت في
الماضي بذهب شعوب «األتكا» الذين تناولوها للحفاظ على
صحتهم.
«الكينوا» من أنواع الحبوب ،وتنمو بشكل طبيعي في جميع
بلدان أميركا الجنوبية من كولومبيا مرورا ً باألرجنتين إلى جنوب
تشيلي ،فضالً عن البلدان المنتجة الرئيسة مثل بوليفيا ،البيرو
واإلكوادور .وأخذت في الفترة األخيرة تنتشر في ما يزيد عن 70
بلدا ً في العالم ،من ضمنها فرنسا ،إنكلترا ،السويد ،الدنمارك،
هولندا ،إيطاليا وغيرها من ال��دول .كذلك ظهرت «الكينوا» في
مروج أونتاريو الطبيعية في كندا .كما يمكن أن تنجح زراعة هذا
المحصول في جبال الهماليا وسهول الهند الشمالية.
وأوض��ح��ت االختصاصية ف��ي التغذية س��ان��درا كويفتية
لـ«الوكالة الوطنية لالعالم» أنّ «نبتة «الكينوا مهمة ج��داً ،إذ
يمكنها أن تنمو في ظروف صعبة ألنها تتح ّمل الجفاف وتقاوم
الرطوبة بنسبة تتراوح بين  40في المئة و 88في المئة ،كما أنها
تقاوم النقص في الرطوبة ،ويمكن زراعتها في مناطق المنخفضات
أي من بداية سطح البحر حتى المرتفعات والمناطق الجبلية ذات
ارتفاع  3800متر».
وأ ّك���دت س��ان��درا كويفتية أن��ه في ظل التغيّرات المناخية
واشتداد المنافسة الزراعية ،قدّمت حبوب «الكينوا» نفسها كبديل

�أبي فراج يخترع روبوت لك�شف الألغام
وتك ّرمه بعل�شميه
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أبي ف ّراج يتسلّم الدرع التقديرية
ك ّرمت بلدية بعلشميه ومركز المطالعة والتنشيط
الثقافي في البلدة ،المهندس سعيد رم��زي أب��ي ف��راج،
ً
رج�لا آل ّيا ً «روب��وت» لكشف األلغام ،وإرس��ال
الختراعه
إحداثيات موقعها بطريقة تلقائية.
أقيم االحتفال أقيم في مق ّر رابطة آل الدنف الخيرية،
وحضره عماد القاقون ممثالً رئيس الحزب الديمقراطي
اللبناني النائب طالل أرس�لان ،منفذ عام المتن األعلى
في الحزب السوري القومي االجتماعي د .عادل حاطوم،
مفوض الداخلية في الحزب التقدمي االشتراكي هادي
ابوالحسن ،طبيب قضاء عاليه الدكتور وهيب نجم ،نائب
رئيس اتحاد بلديات المتن األعلى العميد المتقاعد رياض
األعور ،عضو المجلس المذهبي الدرزي الدكتور نديم أبو
الحسن ،الشيخ كمال أبي المنى ممثالً مؤسسة العرفان
التوحيدية ،رئيس بلدية بعلشميه الدكتور شوقي الدنف،
رؤساء بلديات ،مختارون وفاعليات تربوية وحشد من
الحضور.
وألقت مديرة مركز المطالعة والتنشيط الثقافي أريج
الدنف كلمة ن ّوهت فيها بهذا اإلنجاز البن بلدة بعلشميه،
الذي قد يخفف من معاناة األهالي حيث توجد األلغام،
ومن خطر اإلصابة بها.
وألقى رئيس البلدية كلمة تساءل فيها« :كيف ال تلبس
بلدة بعلشميه اليوم ثوب الع ّزة والفخر وهي تك ّرم واحدا ً
من أبنائها ،المهندس سعيد رمزي أبي ف ّراج؟» ،معتبرا ً أنّ
«هذا االبتكار الذي قدّمه أبي فراج ال يزيد مدماكا ً في سلّم

المعرفة والعلوم والتطور فحسب ،إنما يزيد ـ وهذا األهم
ـ مداميك في خدمة اإلنسانية ،وكلّنا نعرف مدى االخطار
التي تسببها األلغام وم��دى المآسي التي حلّت بأناس
كثيرين من ج ّرائها ،وكم فقدنا من أع ّزاء وكم ذهب شهداء
ضحية هذه الظاهرة» .مشدّدا ً على انه إضافة إلى األهمية
العلمية لهذا االختراع الجديد ،تبقى األهمية الكبرى لهدف
أسمى وأنبل ،أال وهو خدمة اإلنسانية.
وألقى المحامي جمال مكارم كلمة أصدقاء المهندس أبي
فراج فقال« :يأتي هذا االختراع الذي قدّمه صديقنا سعيد
بأمس الحاجة فيه إلى تفكيك
أبي ف��راج في وقت نحن
ّ
األلغام والعوائق وهدم الجدران التي تفصل بين أبناء هذا
الوطن ،ولتعزيز مبدأ التالقي والوفاق والكلمة».
وحيّا المك ّرم أبي ف��راج في كلمة ألقاها« ،بعلشميه
ووط��ن��ي لبنان وط��ن العلم واإلب����داع ،وط��ن الحضارة
وال��ع��ظ��م��اء ،وط��ن ج��ب��ران خليل ج��ب��ران وح��س��ن كامل
الصباح ،ودرع الوطن وضامن األمن واالستقرار الجيش
متوجها ً بالعرفان إلى أمه
اللبناني وشهداءه األب��رار»،
ّ
وأبيه وأخته وجدّه الذين زرعوا في نفسه المحبة واإليمان
والجهد والصبر والمثابرة والطموح والنجاح.
وتحدّث أبي ف ّراج عن االختراع الذي ستكون له نتائج
ج ّد إيجابية في كشف األلغام والتخفيف من الخسائر
آلي «روب��وت» على شكل
البشرية .وهو عبارة عن رجل ّ
مجسات تكتشف
عقرب وله ستة أرج��ل ،وفي ك ّل ِرج��ل
ّ
األلغام وتعطي اإلحداثيات عن مواقعها.

جائزة «�سفيرة قل ال للعنف في االغتراب»
للإعالمية هناء حمزة

منحت جمعية «ق��ل ال للعنف»
خ�ل�ال إط��ل�اق م���ش���روع «رع��اي��ة
وهناء» المنبثق من برنامج سفراء
ف��ي اح��ت��ف��ال أق��ي��م ف��ي الجامعة
األميركية في دبي ،اإلعالمية هناء
حمزة ،جائزة «سفيرة قل ال للعنف
ف��ي االغ��ت��راب» وشخصية العام
 2014للدفاع عن حقوق اإلنسان،
لمناهضتها العنف بك ّل أشكالة
وأنواعه بين اللبنانيين في لبنان

واالغتراب ،وليتح ّول المشروع إلى
ربيع للمرأة في لبنان.
أقيم االحتفال بحضور قنصل
لبنان ال��ع��ام ف��ي دب��ي واالم���ارات
الشمالية سامي نمير.
وك���ان���ت ك��ل��م��ة ع��م��ي��د ك �لّ��ي��ة
الهندسة في الجامعة األميركية
في دبي الدكتور نبيل شناف ،ثم
كلمة الرئيس التنفيذي في قناة
« CNBCعربية» محمد برهان،

الذي أثنى على عمل الجمعية في
لبنان وال��ع��ال��م ال��ع��رب��ي ،من ّوها ً
باإلعالمية والكاتبة هناء حمزة،
واص���ف���ا ً إي��اه��ا ب���ـ«أح���د األع��م��دة
الرئيسة في المحطة».
وتخلل االحتفال توقيع حمزة
كتابها الجديد «خربشات في زمن
أس��ود» ال��ذي يعود ري��ع مبيعاته
لمشروع «رعاية وهناء» لمساعدة
النساء المع ّنفات في لبنان.

م�ؤتمر �صحافي للتج ّمع الن�سائي
حول تمكين المه ّم�شات

عقد «التجمع النسائي الديمقراطي اللبناني» مؤتمرا ً
صحافيا ً ضمن إطار مشروع «تمكين النساء المهمشات في
الريف» ،الذي ينفذه التجمع بدعم من مؤسسة «دياكونيا».
وجرى خالل المؤتمر عرض لخلفية المشروع ،وأبرز نشاطاته
ومخرجاته.
وعمل مشروع «تمكين النساء المه ّمشات في المناطق
الريفية» بحسب بيان للتجمع خالل ثالث سنوات (2012
ـ  )2014بهدف تعزيز ق��درات النساء الحقوقية والمعرفية
لقضاياهن في كل من مناطق البقاع ،الشمال ،الجنوب وجبل
لبنان .وقد خضعت النساء المستهدفات ،واللواتي وصل
عددهن إلى  ،102لتدريبات مختلفة حول مواضيع عدّة أبرزها:

مثالي ،فهي
غذائي عن القمح والر ّز ،ال سيما أن مفعولها الغذائي
ّ
غنية بالفيتامينات ،خصوصا البروتيين ،ألن كل مئة غرام من
«الكينوا» تحتوي على  14غراما ً من البروتيين الذي يحتاج إليه
األشخاص الذين يعتمدون الغذاء النباتي ،إذ يمكن أن يع ّوضهم
عن اللحوم .كذلك تحتوي «الكينوا» على المعادن مثل الكالسيوم،
الماغنيزيوم ،الحديد ،البوتاسيوم ،السوديوم ،األوميغا 3
والزنك .وتحتوي نبتة «الكينوا» أيضا َ على فيتامينات،»E « :
و«،»Aو« ،»Bوهي غنية باأللياف ،ما يساعد الجهاز الهضمي
وتح ّد من اإلمساك وتحارب مرض السكري.
وتشير س��ان��درا كويفتية إل��ى أنّ نبتة «الكينوا» تناسب
األشخاص الذين يعانون من حساسية حيال الالكتوز ،المادة
يتحسسون من مادة
الموجودة في الحليب ،وأول��ئ��ك الذين
ّ
الغلوتين الموجودة في القمح وظهرت التجارب والفحوصات
أن «الكينوا» تحارب الكوليسترول وتحافظ على الكوليسترول

الجيد نظرا ً إلى غناها بالمواد ض ّد األكسدة وقدرتها على محاربة
مرض السرطان.
ويعرف البشر ثالثة أن��واع من نبتة «الكينوا» :الحمراء
والصفراء والسوداء ،وهي تزرع بأنواعها الثالثة في المناطق
اللبنانية ،إضافة إلى دخولها األسواق اللبنانية بقوة في المحال
والسوبرماركت ،على رغم سعرها المرتفع بعد ازدي��اد الطلب
عليها.
أما طريقة تحضير «الكينوا» فسهلة ،إذ تتلخص بإضافة
كوبين من الماء على كل كوب من هذه الحبوب ،وتوضع على نار
هادئة ،ويمكن تناولها في ك ّل وجبات الطعام ،أي في اإلفطار وعند
الظهر وعند المساء .ويمكن تقديمها على شكل حلويات أو وجبة
رئيسة ومع اللحوم واألسماك والخضار ،ويمكن لـ«الكينوا» أن
تدخل في برنامج غذائي للذين ي ّتبعون حمية لخفض الوزن ،بدال ً
من القمح والر ّز.

اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ض ّد المرأة (سيداو)،
المساواة الجندرية ،العنف ض ّد النساء ،المدافعة وأهميتها،
واألدوات التي يمكن استخدامها للوصول إلى الغايات المرج ّوة،
ومناصرة حقوق االنسان عموما ً والنساء خصوصاً.
يُذكر أن النساء المستهدفات في خالل المشروع كن قد
شاركن في عدد من النشاطات لمناصرة قضايا المرأةّ ،
ونظمن
مجموعة نشاطات في مناطقهن بهدف نشر ثقافة حقوق المرأة
ومكافحة العنف الذي تتع ّرض له ،ما ع ّزز قدرة السيدات على
مواجهة الواقع وزي��ادة ثقتهن بقدراتهن على االنخراط في
العمل االجتماعي والمطالبة بحقوقهن وخلق مساحة للنقاش
ضمن االسرة الواحدة.

ال�صليب الأحمر يك ّرم الم�ساهمين
في مهرجان ال�سالم
ّ
نظم الصليب األحمر اللبناني ـ
قسم الناشئين والشباب ،عشاء
تكريميا ً لكل ال��ذي��ن ساهموا في
إنجاح فعاليات مهرجان السالم
 2014م��ن ف��ن��ان��ي��ن وإع�لام��ي��ي��ن
وداع��م��ي��ن وم��ؤس��س��ات وهيئات،
ف����ي ح���ف���ل أق���ي���م ف����ي م��ن��ت��ج��ع
« »L'heritageعين السيدة في
عاليه.
حضر الحفل السفير البلجيكي

آلِ��ك��س ل��ي��ن��ارد ،وم��ث��ل��ت رئيسة
الصليب األحمر اللبناني سوزان
ع����وي����س ،رئ���ي���س���ة ال���خ���دم���ات
االجتماعية أمينة بري ف��واز ،كما
شارك أعضاء من اللجنة التنفيذية
ومسؤولون ،وإعالميون ورياضيون
وفنانون ،إضافة إلى متطوعين من
قسم الناشئين والشباب.
وبعد كلمة ترحيب ،كانت كلمات
ل��ك��ل م��ن رئ��ي��س ق��س��م الناشئين

وال��ش��ب��اب ن��دي��م ح��ت��ي ،والسفير
البلجيكي ،وفواز .وتخلل االحتفال،
عرض ريبورتاج عن األنشطة التي
ُن ّظمت ف��ي ال��م��ه��رج��ان ،والحملة
اإلعالنية.
وف��ي ال��خ��ت��امُ ،م��ن��ح الفنانون
واإلعالميون والرياضيون وممثلو
ال��م��ؤس��س��ات وال��ه��ي��ئ��ات ،دروع���ا ً
تكريمية وشهادات تقدير ،وتخلل
العشاء حفل غنائي.

