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�أكدت لـ«البناء» و«توب نيوز» �أن �أولويات لقاء مو�سكو �إيجاد حل �سيا�سي

افتتح ور�شة عمل عن «بناء قدرات الإعالميين للحدّ من �أخطار الكوارث»

جريج لـ«البناء» :الإعالم يهتم بتغطية الخالفات ال�سيا�سية
�سرميني :م�شاركة بع�ض المعار�ضة ال�سورية
في لقاء القاهرة تهدف �إلى تعطيل م�ؤتمر رو�سيا على ح�ساب الم�سائل المتعلقة بال�ش�ؤون الحياتية للمواطنين

خالل افتتاح الورشة

سرميني متحدّثة إلى الزميل الخليل

حاورها سعد الله الخليل
تشهد العاصمة الروسية حراكا ً سياسيا ً
ومؤتمرات لبلورة رؤى وتطلعات الشعب السوري
حيال مستقبل بلدهم والسبيل األنجع لوضع قطار
الحوار الوطني على سكة الحل السياسي الشامل
لألزمة المستمرة منذ حوالى أربع سنوات .لكن
نجاح اللقاء التشاوري الذي دعت إليه موسكو،
ورأت سرميني في لقا ٍء مشترك لصحيفة «البناء»
وشبكة «توب نيوز» أن «أي حوار ناجح يجب أن يضع
حدا ً لالحتدام الدائر على الساحة السورية ويكون منبعه
دمشق» ،مضيف ًة« :الغاية من اجتماع موسكو تجميع
اآلراء تحت عنوان سيادة سورية وأرضها ،ووقف القتل
والعنف ووقف دعم االرهاب الذي يشكل استمرارا ً لنزيف
الدم .إضافة إلى االتفاق على العناوين الداخلية ومنها
ملف النازحين والمعتقلين والمخطوفين ،وبعدها االنتقال
إلى المسار السياسي الذي يهدف إلى التغيير الديمقراطي
السلمي في سورية ،وال��ذي يمكن أن يكون عبر مؤتمر
سوري  -سوري في دمشق».
وعن مشاركتها في وفد المعارضة السورية الذي زار
موسكو قبل إعالنها عن اللقاء التشاوري ،أشارت سرميني
إلى النقاشات المعمقة مع نائب وزير الخارجية الروسي
ميخائيل بوغدانوف والمقترحات التي قدمت الكثير من
الشرح عن قضايا الشعب السوري ومعاناته ،كما طرحت
وجهات النظر المتعلقة بالحوار السوري  -السوري ،وهو
«ما شكل أرضية في موسكو لضرورة االنتقال إلى صيغة
التشاور والتشارك».
وينبع إص��رار ال��روس على توجيه الدعوات في شك ٍل
شخصي بحسب سرميني من سعي موسكو ال��ى عدم
إفشال اللقاء التشاوري ،وأضافت« :عندما توجه الدعوة
إلى كيان سياسي كامل يمكن في حال رفض المشاركة أن
يجري تعطيل حضور كامل هذا الكيان السياسي أما الدعوة
الشخصية فتمنح الفرصة للحضور للمدعوين بغض النظر
عن اختالف اآلراء داخل هذا الكيان السياسي».
وعما إذا كان شكل الدعوة يشكل حرجا ً لحزب الشباب
قالت سرميني« :هذه ال تشكل مشكلة».

كسر الجليد

وأشارت سرميني إلى «أن اللقاء والجلوس إلى طاولة
مستديرة من شأنه كسر الجليد والتوصل إلى عناوين
توافقية تقود إلى حل سياسي يوقف نزيف الدم ورفض
الحل الفوضوي الذي ال نهاية له» ،متسائلة« :هل الخالفات
الداخلية في صفوف المعارضة الخارجية من شأنها أن
تؤدي إلى منع وقف اإلرهاب على سورية والوصول إلى
حل سياسي داخلي؟» وأجابت« :طبعا ً ال».
ووصفت سرميني الموقف األميركي المرحب بعقد
اللقاء بـ«البراغماتي وغير الواضح ،حيث ترحب بالحل
التوافقي واللقاء التشاوري من جهة وتنتظر النتيجة من
بعيد لتحديد موقفها».
وأك���دت سرميني أن «ال����دالالت تشير إل��ى مشاركة
هيئة التنسيق في مؤتمر موسكو بعدما كانت قد رفضت
المشاركة في البداية بدعوات شخصية كونها تعتبر
نفسها األعلى تمثيالً في الشارع ال��س��وري» وه��ذا غير
صحيح بحسب سرميني التي اعتبرت قرار الهيئة ترك
قرار المشاركة للشخصيات المدعوة بالذهاب إلى موسكو
أو عدمه ،محاولة للهروب من اإلعالن الصريح بالمشاركة.
وقالت« :في النهاية سيذهبون إلى اللقاء التشاوري ،وأما
قرار رفض االئتالف السوري المشاركة فليس نابعا ً من

برأي األمين العام المساعد لحزب الشباب سهير
سرميني التي ستشارك في اللقاء ،يبدأ من مشاركة
واسعة تفتح األبواب أمام حوار سياسي سوري
 سوري على األراضي السورية .وأوضحت أنالدعوات وإن وجهت في شكل شخصي إال أن كل
شخص من المشاركين له مرجعيته التمثيلية ،الفتة
إلى أن اللقاء سيضع الخطوط األساسية لحوار
«سوري  -سوري».
قراره الذاتي» ،موضحة أن «االئتالف غير قادر على أخذ
قراره بنفسه فهو ينتمي إلى مرجعيات إقليمية ودولية
تملي عليه عدم المشاركة وهو ما ال يساعد في حل األزمة
السورية ،فرئيس االئتالف يحمل الجنسية التركية والتي
تشكل مرجعيته الرافضة للحل السياسي في سورية».
أما المشاركة في مؤتمر القاهرة فرأت سرميني أنها
خطوة إلفشال لقاء موسكو ،وقالت« :محاولة التعطيل
والعرقلة تأتي من قبل قوى المعارضة التي قد تذهب
إلى موسكو والتي تصر على حصرية تمثيلها للمعارضة،
وح��زب الشباب السوري ال يدعي تمثيل ال المعارضة
وال الشعب السوري فنحن في النهاية سوريون ،وهذا
ك� ٍ
�اف للرد على من يقول إننا معارضة أو نظام ،فكلمة
معارضة ملتبسة عند البعض إذ إنها ال تعني دمار البلد
حتى تكون معارضة ،أما نحن فإننا مع التغير السلمي
والديمقراطي».

االعتداء على القنيطرة إرهاب دولة

وأك���دت سرميني أن «االع��ت��داء «اإلس��رائ��ي��ل��ي» على
مجموعة من المقاومة في مزارع األمل بالقنيطرة السورية
إعتداء سافر ويندرج تحت ُمسمى إرهاب دولة باعتباراته
التي تندد باإلرهاب أينما كان وفي أي مكان» ،ورأت أن
«االعتداء يهدف إلى تعطيل أي حل سياسي في المنطقة
وجر المنطقة إلى أزمة إقليمية».
واعتبرت سرميني أن ضربات التحالف األميركي
لـ«داعش» ال تهدف إلى القضاء على اإلره��اب ،الفتة إلى
أن «مشاهد اإلرهاب في الفترة الماضية تثبت ذلك ،حيث
سعت الدول الغربية إلى وقف اإلرهاب حتى ال يصل إلى
أراضيها ،فامتداد اإلره��اب من سورية إلى حدود الدول
األوروبية استدعى اإلجراءات األمنية المشددة على حدود
تلك الدول ،وهو ما جعلها تقود مؤتمرا ً ضد االرهاب في
الشهر المقبل».

من اللواء إلى الجوالن

وأش��ارت سرميني إلى دعم حزب الشباب المقاومة
في الجوالن ،إذ يعتبر أن حرية السوريين تبدأ من لواء
اإلسكندرون إلى الجوالن المحتل ،ويملك قناعة بضرورة
تحرير كل األراض��ي السورية فشعار الحزب «سورية
أوالً».
ولفتت سرميني إلى جهود الحزب على خط المصالحات
الوطنية والتي كان آخرها في منطقة حفير في ريف دمشق،
وقالت« :كان لنا يد الصلح في مصالحة القابون التي تم
تظهير المطالب فيها ،واستطعنا من خالل هذه المصالحة
نقل بندقية المسلحين من ٍ
كتف إلى كتف ليقفوا مع الجيش
العربي السوري والدولة السورية ،وننتظر مبادرة من
الدولة السورية إجراء المصالحات المناطقية مثل وادي
بردى وباقي القلمون».
وختمت سرميني بطلب عدم استباق األمور قبل مؤتمر
موسكو وض���رورة ع��دم اإلف���راط في التفاؤل ،آملة بأن
يؤسس المؤتمر لحوار سوري  -سوري يُفضي إلى توقف
الحرب والسير بالحل السياسي.

الإدعاء على � 28شخ�ص ًا في تفجيري جبل مح�سن

«داع�ش» يخطف ثالثة �أ�شخا�ص من عر�سال
والجي�ش ي�ستعد لتنفيذ خطة البقاع
في تطور أمني خطير ،أقدمت مجموعة مسلّحة من
«داع��ش» في ج��رود عرسال على خطف المواطن يونس
الحجيري وهو صاحب مقلع للحجارة ،من منطقة وادي
حميد  -شرق عرسال ،واقتادته نحو الجرد منذ مساء اول
من أمس.
وأمس أقدم مسلحون على خطف اثنين من البلدة هما
مصطفى زعرور ( 39سنة) وعلي عز الدين ( 23سنة) .وال
يزال مصير المخطوفين الثالثة لدى «داعش» مجهوالً.
على صعيد آخ��ر ،أق��ام الجيش اللبناني حواجز على
مداخل بلدة بريتال من جهاتها األرب��ع ال سيما الطرق
الرئيسية التي تربطها بالطريق الدولي زحلة  -بعلبك
وطرق الطيبة والخضر.

وركز الجيش نقاط مراقبة وحواجز على الطرق الفرعية
والترابية ،وتأتي الخطوة من ضمن الخطة األمنية المزمع
تطبيقها في منطقة البقاع الشمالي وبعلبك.
قضائياً ،ادّعى مف ّوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية
القاضي صقر صقر على  28شخصا ً ف��ي التفجيرين
االنتحاريين في جبل محسن ،بينهم  4موقوفين في جرم
االنتماء إلى تنظيم إرهابي مسلح بهدف القيام بأعمال
إرهابية ،ومن بين الفارين ،أسامة منصور وشادي المولوي،
في جرم تجنيد أشخاص للقيام بأعمال إرهابية واالعتداء
على الجيش وزرع عبوات ناسفة واشتراك الجميع في
القتال ضد الجيش .وأحالهم إلى قاضي التحقيق العسكري
األول رياض أبو غيدا.

محا�ضرة لـ«�أن�صار الوطن»
نظم ف��رع طرابلس  -المينا في
جمعية «أنصار الوطن» ،بالتعاون
وال��ت��ن��س��ي��ق م���ع ق���ي���ادة ال��ج��ي��ش،
محاضرة بعنوان «تصدي الجيش
لالرهاب» ،في حضور حشد كبير من
أهالي طرابلس.
وتحدث النقيب في الجيش الياس
رزق ع��ن «التحديات التي تواجه
الجيش في تصديه لإلرهاب» ،مؤكدا ً

أن «الجيش وبشخص قائده العماد
ج��ان قهوجي يعطي تعليماته في
ع��دم تضرر المدنيين في أي مهمة
ينفذها الجيش».
وأل��ق��ى رئيس الجمعية ميشال
الحاج كلمة ق��ال فيها« :إن انصار
الوطن هم امتداد لالنصهار الوطني
ال��ذي يمثله الجيش اللبناني .وال
يستطيع أي حزب أن يمثل ويوحد

 ...جانب من اإلعالميين المشاركين

إنعام خ ّروبي
في عصر العولمة ،ووسط ارتفاع حدّة الصراعات وانتشار العنف في العالم ،وما
يخلفه ذلك من آثار سلبية على المجتمع ،اقتصاديا ً واجتماعيا ً ومعيشياً ،وخصوصا ً
لجهة ارتفاع معدالت الفقر والبطالة وانتشار أحزمة البؤس حول المدن الرئيسية
أي أنّ السبب
في دول العالم الثالث ،يزداد معدل الكوارث التي ُتس ّمى «طبيعية»ّ ،
الرئيسي لها هو عوامل طبيعية ،كاألمطار والزالزل والهزات والسيول والفيضانات
وغيرها ،إال أنها من جهة أخرى ،من صنع اإلنسان نفسه ،ذلك أنّ أخطارها وتداعياتها
السلبية ليست نتيجة لهذه الكوارث في ح ّد ذاتها ،بقدر ما هي نتيجة غياب الخطط
واالستراتيجيات الوطنية لمواجهة هذه الظواهر ،التي قد يتح ّول بعضها من نعمة
(كاألمطار الغزيرة مثالً) ،إلى نقمة على المواطنين في هذه الدول.
وبما أنّ اإلعالم هو السلطة الرابعة ،وله تأثير كبير على الحكومات ،كما على
الرأي العام ،فإنّ مسؤولية كبيرة تقع على عاتقه في هذا المجال ،وعليه واجب
توعية المواطنين ،ليس حول كيفية مواجهة هذه الكوارث استباقيا ً وحين وقوعها
فقط ،بل رفع وعيهم حول حقهم في السالمة من أخطارها .وفي إمكان اإلعالم عبر
تسليط الضوء على أسباب وقوع الكوارث وليس فقط على وقائعها اآلنية وتقييم
أداء المسؤولين المعنيين والدعوة إلى محاسبتهم ووضع استراتيجيات تصحيحية
واستخالص الدروس ،على الصعيد العالمي ،من تجارب الدول التي تتع ّرض ألخطار
مماثلة ،التأثير على القرارات السياسية ،إلى ح ّد إعادة النظر في بعض القوانين أحياناً.
للتركيز على الدور األساسي الذي يمكن أن
يؤدّيه اإلعالم حول هذه األخطار ،افتتح وزير
اإلع�لام رم��زي جريج ورش��ة عمل عن «بناء
قدرات اإلعالميين للح ّد من أخطار الكوارث»،
التي نظمتها «وح��دة إدارة مخاطر الكوارث»
ل��دى رئ��اس��ة مجلس ال���وزراء بالتعاون مع
برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في سويسرا،
صباح أم��س في ال��س��راي الحكومية ،شارك
فيها سفير سويسرا فرنسوا باراس ومساعد
الممثل المقيم لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي
في لبنان إدغار شهاب ،الذي افتتح الورشة
م��ش��ي��را ً إل��ى «أنّ لبنان ع��رض��ة لمجموعة
واسعة من األخ��ط��ار الطبيعية مثل ال��زالزل
والتسونامي والفيضانات وحرائق الغابات
واالن��ه��ي��ارات األرض��ي��ة وال��ج��ف��اف ،إال أن من
الممكن التخفيف من هذه األخطار إذا كنا على
جاهزية وعلى استعداد لالستجابة في شكل
جماعي وفاعل».
وأعلن «أنّ برنامج األمم المتحدة اإلنمائي
يسعى من خالل مشروع تعزيز قدرات «إدارة

مخاطر ال���ك���وارث» ف��ي ل��ب��ن��ان ،ال���ذي أطلق
بالتعاون م��ع رئ��اس��ة مجلس ال���وزراء ،إلى
مساعدة الحكومة اللبنانية على تطوير إدارتها
للكوارث والح ّد من األخطار المقبلة» ،مؤكدا ً
«أنّ وسائل اإلعالم هي السلطة الرابعة في أي
دولة كانت ،إذ إنها تكمل السلطات التنفيذية
والتشريعية والقضائية في توفير خدمات
عامة فاعلة للمواطنين في شكل كفوء وفاعل
من حيث الكلفة وبطريقة آمنة».

باراس

ورأى السفير السويسري ،من جهته« ،أنّ
اإلع�لام يلعب دورا ً أساسيا ً في تحفيز الرأي
العام على التحديات التي تواجه الوقاية من
الكوارث وكيفية تالفيها».
وأك��د الوزير جريج ،ب��دوره« ،أننا جميعا ً
أم��ام امتحان كبير إلثبات جدارتنا في إدارة
األزم��ات ومعالجتها» .وق��ال« :إنّ ك ّل خطوة
نقوم بها في مجال مواجهة الكوارث ،أيا ً يكن
نوعها وحجمها ،تخضع لرقابة اإلعالم ،الذي

مثل بري في حفل توقيع كتاب

زعيتر عر�ض والخازن
لت�أهيل مرف�أ جونيه
اس��ت��ق��ب��ل وزي����ر االش��غ��ال
العامة والنقل غ��ازي زعيتر
رئ���ي���س ال���م���ج���ل���س ال���ع���ام
ال��م��ارون��ي ال���وزي���ر ال��س��اب��ق
ودي��ع ال��خ��ازن يرافقه رئيس
مجلس انماء كسروان الزميل
ج����ورج اب���و م��ع��ش��ر وع��ض��و
اللجنة التنفيذية في المجلس
المهندس ميشال متى لشكره
على االج���راءات التي اتخذها
لمواجهة العاصفة الثلجية
التي ضربت لبنان االسبوع
الماضي ولمراجعته في تأهيل
مرفأ جونيه السياحي.
وقال الخازن بعد اللقاء« :إن
التدابير والخطوات االحترازية زعيتر متحدّثا ً في حفل توقيع الكتاب
التي اتخذتها وزارة االشغال
وعلى رأسها الوزير زعيتر قد جنبت لبنان تداعيات العاصفة الثلجية التي
مرت على لبنان بسالم فثمنا جهوده في هذا االطار كما قدرنا سعيه وعمله
النماء سائر المحافظات والمناطق اللبنانية بما امكن من امكانيات وموازنات
مالية».
اض��اف« :كذلك عرضنا معه لتأهيل مرفأ جونيه السياحي وتناولنا
ايجابيات هذا العمل فيما لو تم عاجال ،وكنا على توافق تام في الرؤية والنظرة
للموضوع وقد وعدنا القيام بما يلزم في أقرب وقت ممكن».
من جهة أخرى مثل الوزير زعيتر رئيس المجلس النيابي نبيه بري
في حفل أقامته «مؤسسة واحة الشهيد اللبناني» لتوقيع كتاب غسان
همداني بعنوان «من روائ��ع أق��وال الرئيس نبيه بري (،)1998 - 1980
وذلك في قصر األونيسكو ،في حضور حشد من النواب الحاليين والسابقين
والمدراء العامين والنقابيين والشخصيات السياسية والحزبية والروحية
واالجتماعية واالدبية والتربوية والكشفية والرياضية وقياديين من حركة
«امل» ورئيسة واعضاء «مؤسسة واحة الشهيد اللبناني».

ال�سيد �أمام محكمة المطبوعات اليوم
كل اللبنانيين ،والوحدة الوطنية ال
تتحقق إال على يد الجيش اللبناني.
وإن الجيش بتضحيات الشهداء
يصون الوطن ووحدته».
وأش���ار إل��ى أن «رس��ال��ة انصار
الوطن هي رسالة محبة وسالم ومد
جسور تواصل بين كل اللبنانيين».
وح��ي��ا «ال��ع��م��اد ق��ه��وج��ي وق��ي��ادت��ه
الحكيمة في تصديه لإلرهاب».

أفاد المكتب اإلعالمي للمدير العام السابق لألمن العام اللواء الركن
جميل السيد في بيان ،أن محكمة المطبوعات ستعقد جلسة في حضوره
قبل ظهر اليوم ،وذل��ك للنظر في الدعوى المقدمة ضده من «القوات»
اللبنانية حول موضوع التصريحات التي أطلقها خالل مؤتمر صحافي
بتاريخ  2010/9/12وخالل مقابلة تلفزيونية على محطة «الجديد»
بتاريخ  ،2010/10/17إثر نشر جريدة «الشرق األوس��ط» إعتذارا ً
علنيا ً من الرئيس السابق سعد الحريري الى سورية عن أخطائه بحقها
في م��ؤام��رة شهود ال��زور التي جـرى ارتكابها في إط��ار التحقيق في
قضية اغتيـال الرئيس الراحـل رفيق الحريـري بين العام  2005والعام
.»2009

(ت ّموز)

يرصد عن كثب كيفية اتخاذ القرارات المناسبة
لمواجهة المشاكل الناتجة منها .فلإلعالم
بداية ،دور بارز في مجال التوعية الوقائية،
م��ن ط��ري��ق تسليط ال��ض��وء ع��ل��ى األخ��ط��ار
واألماكن األكثر عرضة للكوارث ،وإعداد برامج
تثقيفية تنبه إلى األخطار المحتملة في ضوء
المعلومات واإلحصاءات التي تشير إلى توقع
حصول الكوارث».
وأضاف« :لإلعالم ،كذلك دور مهم في تحليل
القرارات المتصلة بـ«إدارة مخاطر الكوارث»،
فال يكتفي بنقل أخبارها ،بل عليه أن يكون
شريكا ً أساسيا ً في عملية تحديد األسباب التي
ت��ؤدي إلى حصولها ،وتحفيز العمل على أن
يصبح موضوع الح ّد من أخطارها ج��زءا ً من
سياسة الحكومة».
وأعلن «أنّ ورش��ة العمل ه��ذه تهدف إلى
إشاعة وعي جماعي داخل مجتمعنا اللبناني،
من خالل الشروحات العلمية الضرورية عن
التوقعات التي يمكن التنبؤ بها ،وحجم اآلثار
التي قد تنتج من أي كارثة ،وإيصال المعلومات
الدقيقة والصحيحة عن كيفية مواجهة آثارها
وتخفيف األضرار الناتجة منها».
وت��اب��ع ج��ري��ج« :م��ن ه��ن��ا ،م��ن واج���ب ك ّل
وسيلة إعالمية المساهمة في حملة التوعية
وتحفيز ال����وزارات واإلدارات المعنية على
اتخاذ إجراءات وقائية واستباقية تمكن الوطن
من تالفي مفاعيل أي كارثة قد يتعرض لها
والحدّ ،قدر المستطاع ،من نتائجها .فإذا ما
ق��ارن��ا بين م��ا ح��دث ف��ي اليابان وم��ا أص��اب
هايتي ،يتبين أنّ الهزة األرضية التي ضربت
اليابان ذهب ضحيتها نحو  28ألف شخص،
في حين أنّ الهزة األرضية في هايتي ،على رغم
أنها أضعف من األولى بمئة مرة ،خلفت 220
ألف ضحية ،بمعنى أنّ من شأن اعتماد خطة
مدروسة لمواجهة الكوارث أن يقلص أضرارها
ويح ّد من اآلثار الناتجة منها».
وش �دّد على «أنّ ورش��ة العمل هذه ترتدي
أهمية بالغة ،باعتبار أنّ من أولويات العمل
اإلعالمي تحفيز المجتمع على التأقلم مع ثقافة
مواجهة ال��ك��وارث وعلى المشاركة الفاعلة
في حمالت التوعية العامة ،وذلك تماشيا ً مع
الخطة الوطنية إلدارة الكوارث ،التي تأخذ في
االعتبار المعايير العلمية الدولية في مواجهة
تلك ال��ك��وارث ،غير أنّ المسؤولية اإلعالمية

ال تعفي ال��دول��ة م��ن مسؤوليتها ف��ي وضع
خطة مدروسة وفاعلة للوقاية من الكوارث
ولمواجهة التداعيات الناشئة عنها ،إذ يجب
أن يواكب تنفيذ هذه الخطة العمل اإلعالمي
المطلوب ،من دون أن يحل محلها».
ورأى جريج ف��ي حديث ل��ـ«ال��ب��ن��اء» «أنّ
التعاطي اإلعالمي مع ال��ك��وارث يحتاج إلى
متخصصين ،ولكن بحكم عمل اإلعالميين
ّ
يذهبون إل��ى اختصاصات مختلفة .واليوم
نرى أنّ بعضهم يذهب نحو التحليل السياسي
الدستوري ،بينما يذهب بعضهم اآلخر نحو
الجانب األمني .وكما هو الحال بالنسبة إلى
الشأنين السياسي واألمني ،من الواجب أن
ي��ك��ون ه��ن��اك تخصص ف��ي األم���ور المتعلقة
بالكوارث».
ور ّدا ً على س��ؤال عن وج��وب إل��زام وسائل
اإلع�لام ،وخصوصا ً اإلع�لام الخاص بتقديم
برامج توعوية بيئية ،أج��اب جريج« :على
رغم أنّ دفاتر الشروط تركز على وجوب تقديم
متخصصة في هذا الشأن
وسائل اإلعالم برامج
ِّ
إال أنّ اإلعالم الخاص يتمتع بهامش من الحرية
في هذا المجال وأعتقد أنّ لديه الوعي الكامل
لخطورة الكوارث وأثرها على المجتمع ،ومن
يخصص الوقت الكافي
هذا المنطلق عليه أن
ِّ
للتوعية حول أسبابها وسبل مواجهتها .أما
اإلع�لام العام ،وأعني هنا اإلذاع��ة اللبنانية
وتلفزيون لبنان ،فإنهما ليسا مقصرين وأنا
أحفزهم على العمل أكثر وتقديم األفضل».
وأض���اف« :ي��ج��ب أن ت��ك��ون ه��ن��اك برامج
تنبه ،في صورة وقائية واستباقية ،إلى إمكان
حصول ه��ذا النوع من ال��ك��وارث» ،الفتا ً إلى
«أنّ اإلعالم يذهب أكثر نحو تغطية الخالفات
السياسية ،بينما عليه أن يهتم بنشاطات
المجتمع المدني وشؤون المواطنين الحياتية
ومشاكلهم ومحاولة اقتراح الحلول المناسبة
لها».
وقسمت ورشة العمل إلى محاور عدة قدم
خاللها مستشار  UNDPال��دك��ت��ور ف��ادي
حمدان شرحا ً مفصالً ب��دأه بلمحة عن إدارة
الكوارث ،كما أكد أهمية دور اإلعالم في تسليط
الضوء على أخطارها وسبل مواجهتها والح ّد
م��ن آث��اره��ا .وش���رح ح��م��دان خ�لال المحور
األخير مداخـالت لإلعالمييـن المشاركيـن في
الورشة.

الكعكي و�أع�ضاء مجل�س نقابة ال�صحافة
وا�صلوا تقبل التهاني بانتخابهم

الكعكي متوسطا ً الوفد القومي
واصل نقيب الصحافة عوني الكعكي وأعضاء مجلس
النقابة ،لليوم الثاني على التوالي ،استقبال المهنئين
بانتخابهم في مقر نقابة الصحافة في حضور النقيب
السابق محمد البعلبكي.
فحضر قبل الظهر :وزي��ر الداخلية والبلديات نهاد
المشنوق ،النواب :مروان حمادة ،محمد الحجار ،كاظم
الخير ،النواب السابقون :ج��اك جو خ��ادري��ان ،صالح
الخير ،فيصل الصايغ ،انور الصباح ،عميد السلك القنصلي
جوزيف حبيس وعدد من القناصل ،النائب السابق عدنان
طرابلسي على رأس وفد من جمعية المشاريع الخيرية
االسالمية ،النائب السابق زهير العبيدي على رأس وفد
من الجماعة االسالمية ،المدير لعام لرئاسة الجمهورية
الدكتور انطوان شقير ،رئيس الهيئة العليا لالغاثة اللواء
محمد خير .وفد من الهيئات االقتصادية برئاسة الوزير
السابق عدنان القصار ،رئيس غرفة التجارة والصناعة
والزراعة في بيروت وجبل لبنان رئيس اتحاد الغرف
اللبنانية محمد شقير ،رئيس مجلس ادارة تلفزيون
لبنان طالل المقدسي .نقيب المحامين السابق عصام
كرم ،القاضي عاصم صفي الدين ،أعضاء مجلس نقابة
المحررين عرفات حجازي وحبيب شلوق ومنير نجار،
وفد من االتحاد الكاثوليكي العالمي للصحافة برئاسة األب
طوني خضره ،رئيس جمعية شركات الضمان في لبنان
أسعد ميرزا ،رئيس جمعية اصحاب الفنادق بيار أشقر،
رئيس غرفة التجارة الفرنسية  -اللبنانية في مرسيليا
نائب رئيس غرفة بيروت غابي تامر .وفد من المهرجانات
الدولية في جونيه ،وفد نقابة مخرجي الصحافة ومصممي
الغرافيك برئاسة نائب الرئيس علي كمال الدين ،وفد من
ممثلي االعالم في تيار المستقبل برئاسة المنسق العام
عبد السالم موسى ،عضو مجلس ادارة جمعية الصناعيين

اللبنانيين نازو صابونجيان ،وفد من جمعية االعالميين
االقتصاديين.
وبعد الظهر حضر مهنئاً :موفد البطريرك الماروني
الكاردينال بشارة الراعي راعي أبرشية بيروت المارونية
المطران بولس مطر يرافقه وفد ،موفد مفتي الجمهورية
الشيخ عبداللطيف دريان القاضي الشيخ خلدون عريمط،
وزير االتصاالت بطرس حرب ،وزير الدولة لشؤون التنمية
االداري��ة نبيل دو فريج ،السفير السعودي علي عواض
عسيري ،النائب جان اوغاسبيان ،وفد من الحزب السوري
القومي االجتماعي ضم الع ُمد وائل الحسنية وفارس سعد
ومعن حمية ،رئيس المجلس االقتصادي واالجتماعي
روجيه نسناس ،الوزيران السابقان زياد ب��ارود ومنى
عفيش ،موفد المدير العام لألمن العام اللواء عباس
ابراهيم العميد منير عقيقي الذي نقل الى الكعكي واعضاء
مجلس النقابة تهاني اللواء ابراهيم ،رئيس مجلس بلدية
بيروت المهندس بالل حمد وعضو مجلس البلدية عصام
برغوت ،نقيب المهندسين في بيروت خالد شهاب يرافقه
وفد من مجلس النقابة ،رئيس مجلس إدارة طيران الشرق
األوس��ط  -المدير العام محمد الحوت ،وفد من االتحاد
العمالي العام ،رئيس صندوق التعاضد الموحد للفنانين
انطوان غانم ،الرئيس السابق لدار األيتام االسالمية محمد
بركات ،مستشار الرئيس رفيق الحريري محمد كشلي،
إضافة إلى وفدين من حزب الوطنيين األحرار وصحيفة
«الجمهورية» وفاعليات رسمية واجتماعية وشخصيات
دينية وبلدية وإعالمية وأدبية.
وتلقى الكعكي اتصاالت تهنئة من وزير اإلعالم الكويتي
الشيخ سلمان الصباح ،النائبة ستريدا جعجع ورئيس
حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع وحاكم مصرف
لبنان رياض سالمة وقائد الجيش العماد جان قهوجي.

