السنة السابعة  /االثنني  29 /حزيران  / 2015العــدد 1818
Seventh year / Monday / 29 June 2015 / Issue No. 1818

حمليات

م�شروع تمكين ال�شباب واليافعين بيئي ًا
ّ
ينفذ �أكثر من ع�شر مبادرات في الالذقية وريفها

ياسمين كروم
أف��ك��ار بيئية وت��وع��وي��ة م��ت��ع��دّدة حملتها مجموعة من
المبادرات األهلية التي جاءت نتاج مشروع تمكين الشباب
واليافعين وتعزيز مشاركتهم في العمل األهلي البيئي ،وهو
ما يندرج ضمن خطة التعاون المشترك بين الحكومة السورية
ومنظمة األم��م المتحدة للطفولة «يونيسف» لعام ،2014
المستمرة حتى منتصف السنة الحالية ،إذ يُعمَل على تأمين
كل السبل الالزمة ليحقق المشروع أهدافه المتمثلة ببناء
قدرات الفاعليات األهلية والشبابية وتوسيع مداركها حول
قضايا بيئية متن ّوعة.
كذلك يستهدف المشروع الذي يقام بالتعاون مع كل من
وزارت��ي الدولة لشؤون البيئة والتربية شريحة واسعة من
اليافعين في سورية ،إذ تتضمن خطة العمل التوجه لدعم
��ي في
مشاركة مئة أل��ف يافع ويافعة في  600ن��ا ٍد م��درس ّ
المحافظات السورية المختلفة ،من دون إهمال الجامعات
والجمعيات األهلية ،إضافة إلى مراكز اإلي��واء المنتشرة في
أكثر من مدينة سورية.
في هذا اإلطار ،ن ّوهت المهندسة ربا ديب رئيسة دائرة التوعية
واإلعالم البيئي في مديرية البيئة في الالذقية ،بدور المديرية
في دعم المشروع وما حققه من خطوات إيجابية خالل سنة،
موضحة أن المديرية شاركت في تأمين المستلزمات الالزمة
للمبادرات المختلفة والتي اندرجت بمجملها تحت عنوان
التوعية البيئية المجتمعية ضمن المدارس والمجتمعات
المحلية والتجمعات المختلفة وذلك بعد تنفيذ عدة دورات
تدريبية مختلفة في هذه المواقع .إضافة إلى مراكز اإليواء
حيث توجه الطاقم المعني إل��ى الوافدين من المحافظات
األخرى لتعليمهم كيفية التخطيط لمبادرات تناسب واقعهم
البيئي ضمن مجتمعاتهم.

متخصصين
وقد ت ّمت الورشات والتدريبات تحت إشراف
ّ
من وزارة الدولة لشؤون البيئة والذين ن ّفذوا عددا ً كبيرا ً من
الدورات تض ّمنت لقاءات متنوعة لتشجيع الشباب على تقديم
طروحاتهم البيئية مع إشراك المد ّرسين من مديرية التربية
لينقلوا بدورهم خبراتهم إلى طالبهم .إذ لفتت المهندسة ديب
إلى أن هذه التدريبات نتج عنها تشكيل فرق عمل تطوعية
لتنفيذ مبادرات توعوية حول برامج معينة ل ُتن َّفذ بإشراف
ومتابعة مديرية البيئة ضمن محافظة الالذقية.
وأضافت أنّ عددا ً كبيرا ً من المبادرات تقدّم بأفكار وطروحات
متنوعة لتنفيذها ضمن المشروع ،إذ اختيرت الطروحات
األكثر حداثة وتفرداً .ففي الجامعة ُنفذت مجموعة مبادرات،
من بينها «األيادي الخضراء وفرز النفايات» ،ومبادرة «خطوة
مني وخطوة منك» ،و«ق��ط��رات» ،وم��ب��ادرة «نفايات اليوم
سماد الغد» ،وسواها .كما كانت للجمعيات البيئية حصة
من المشروع ،إذ ت ّم العمل على مبادرة «مدرستي مع جمعية
المدى» ومبادرة أخرى مع الجمعية السورية لحماية البيئة
المائية إلى جانب التعاون مع جمعية طبيعة بال حدود ضمن
مبادرة حملت عنوان «قرية أجمل شوارع أنظف».
وأش��ارت رئيسة دائ��رة التوعية واإلع�لام البيئي إل��ى أن
مراكز اإلي��واء قدّمت بدورها مبادرة خاصة بعنوان «إيدي
بإيدك لنحمي البيئة» ،وذلك بعد تلقي التدريبات الالزمة من
قبل فريق من مد ّربي مديرية البيئة ضمن مركز إيواء «جهاد
ماشي» في حي الدعتور ،من دون نسيان تنفيذ حمالت نظافة
لمناطق متعددة في المحافظة ،ك��ان آخرها حملة تنظيف
الكورنيش الجنوبي التي أقيمت األسبوع الماضي بمشاركة
عدد من الجهات األهلية.
واعتبرت ديب أن مبادرة «براعم الياسمين» التي نفذت
بالتعاون مع جمعية س��وق الضيعة ،هي واح��دة من أكثر
المبادرات التي تركت صدى إيجابياً ،خصوصا ً أنها طبّقت في

الكتيبة الإيطالية ّ
تقدم
تجهيزات للدفاع المدني في �صور
محمد أبو سالم
قدّمت الكتيبة اإليطالية العاملة
ضمن ق��وات ال��ط��وارئ الدولية في
جنوب لبنان «يونيفيل» ،هبة شملت
تجهيزات من ألبسة وعتاد ومعدّات
إن��ق��اذ لمتط ّوعي ال��دف��اع المدني
اللبناني في مراكز قضاء صور.
وسلّمت الهبة باحتفال أقيم في مقر
ُ
اتحاد بلديات قضاء صور ،بحضور
قائد القطاع الغربي في «يونيفيل»
الجنرال سالفاتوري كوتشي وقائد
الكتيبة اإليطالية ورؤس���اء مراكز
الدفاع المدني في قضاء صور.
ب���ع���د ال��ن��ش��ي��دي��ن ال��ل��ب��ن��ان��ي
وااليطالي ،ألقى رئيس اتحاد بلديات
صور عبد المحسن الحسيني كلمة
شكر فيها الكتيبة اإليطالية على ما
تقدّمه من مساعدات ألبناء الجنوب
من أجل تعزيز قدراتهم في مختلف
ال��م��ج��االت ،مشيدا ً ب��دوره��ا الداعم
والرئيس للدفاع المدني في المنطقة،
«إذ كانت لهم بصمة أساسية في
إن��ش��اء م��رك��ز ص��ور وتجهيزه ،وال
يزالون يمدّون المراكز كافة بكل ما
أمكنهم م��ن مساعدات وتجهيزات
تساهم بمردود إيجابي على أهالي
الجنوب».
وانتقد الحسيني غياب مؤسسات
الدولة تجاه متطوعي الدفاع المدني

الذين يعملون بكل جهدهم من أجل
م��س��اع��دة المواطنين ف��ي مختلف
األزم���ات .كما ن�� ّوه في ختام كلمته
بالعالقة األخ��وي��ة م��ع «يونيفيل»
والقوة اإليطالية التي لها بصمات
وم����ن����ارات م��ض��ي��ئ��ة ف���ي ال��ق��رى
الجنوبية.
ب��دوره ،أ ّك��د قائد القطاع الغربي
في «يونيفيل» ،العالقة المتينة مع
المجتمع المحلي في جنوب لبنان،
مشيدا ً بدور الحسيني في تعزيز هذه
العالقة األبوية واألخوية ،كاشفا ً أنّ
الهبة التي تقدّمها الكتيبة لمتطوعي
الدفاع المدني تأتي في إطار التعاون

الدائم وتعزيز مؤسسات المجتمع
المحلي في جنوب لبنان .واصفا ً
ال��ع�لاق��ة ال��ت��اري��خ��ي��ة ب��ي��ن لبنان
وإيطاليا بأنها عالقة ثقافية .مشيرا ً
إل��ى أن ه��ذه الهبة هامة ج�� ّدا ً ألنها
تتوجه إلى روح التط ّوع والتضحية
ّ
وال��وق��وف إل��ى جانب اآلخ��ري��ن في
وقت الشدّة.
وشكر متط ّوعو ال��دف��اع المدني
ق��وات «يونيفيل» على مساعدتهم
في تأمين األلبسة والعتاد ،من ّوهين
ب��دور الحسيني ف��ي دعمهم .وفي
الختام ُسلّمت الهبة وقدّم الحسيني
دروعا ً تقديرية للجنرال كوتشي.

الزميل جمال فح�ص �إلى مثواه الأخير

دار األيتام بمشاركة كبيرة من األطفال المقيمين فيها .إضافة
إلى الجوار المحيط بهدف تأهيل الحديقة التابعة له وزراعتها
بأنواع متعددة من األشجار.
وقالت« :ه��ذه المبادرة أضافت لمسة حياة إلى المكان،
وكذلك مبادرة األيادي الخضراء في مشقيتا ،فقد كانت فريدة
من نوعها ،ال سيما أنها تركز على زرع شجرة ِباسم كل شهيد
من أبناء المنطقة ،إل��ى جانب زراع��ة أشجار تحمل أسماء
المواليد الجدد ،ما يساهم في خلق حالة من االرتباط الوثيق
بين أهالي القرية والمحيط البيئي من حولهم».
أما األثر اإليجابي األبعد لهذه المبادرات ،فيتمثل في كونها
تحمل صفة االستدامة واالستمرار .إذ أكدت المهندسة ديب
أن الفِرق الشبابية المشكلة كثمرة للمشروع احتفظت بجميع
األدوات وال��م��واد التي حصلت عليها ما يساعد على تنفيذ
مبادرات أخ��رى لنشر الوعي البيئي قدر اإلمكان مؤكدة أن
مديرية البيئة أعطت الشباب واليافعين والجمعيات األهلية
حرية اختيار المواضيع التي تتطلبها بيئاتهم المحيطة
لتتواصل المديرية مع الجهات المختلفة لتنفيذها ودعمها
وتأمين مستلزماتها.
وتحافظ المديرية على ت��واص��ل وث��ي��ق م��ع المتدربين
لدفعهم بشكل دائم لطرح أفكار جديدة بحسب قول ديب التي
أوضحت أن الشباب السوري لديه وعي كبير تجاه البيئة
وأهمية حمايتها ،كما أنه يملك الرغبة إلنجاز أمر مفيد في هذا
الخصوص .إال أنه يحتاج إلى الدعم الذي تحاول وزارة البيئة
تأمينه لتنمية هذه األفكار لتصبح واقعية ومفيدة للمجتمع.
وختمت ديب« :سنتوجه في المرحلة المقبلة إلى العمل
مع النوادي الصيفية بالتعاون مع فرع منظمة طالئع البعث
لتنفيذ أنشطة تفاعلية مع األطفال للتركيز على محور تدوير
النفايات لالستفادة منها .إذ ستنطلق المرحلة األولى من ريف
الالذقية ،ومنه إلى النوادي القائمة ضمن المدينة».

« »LAUتخرّج طالب ًا
وتمنح غ�سان �سالمة الدكتوراه
احتفلت «الجامعة اللبنانية األميركية ـ  »LAUبتخريج  465طالبا ً في
المرحلة الثانية من تخريج طالبها لهذه السنة ،ومنحت شهادة الوزير السابق
الدكتور غسان سالمة الدكتوراه الفخرية في اإلنسانيات إلنجازاته اإلنسانية
والثقافية ،بحضور وزير البيئة محمد المشنوق ممثالً بغسان صيّاح ،وزير
العمل سجعان قزي ممثالً بمدير عام المؤسسة الوطنية لالستخدام جان أبي
فاضل ،قائد الجيش العماد جان قهوجي ممثالً بالعقيد الركن جورج صقر،
مدير عام قوى األمن الداخلي اللواء ابراهيم بصبوص ممثالً بالعقيد أحمد
عساف ،مدير عام األمن العام اللواء عباس ابراهيم ممثالً بالعقيد روجيه
صوما ،مدير عام أمن الدولة اللواء جورج قرعة ممثالً بالمقدم أيمن محمود،
رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور عدنان السيد حسن ممثالً بالدكتورة ندى
شباط.
وألقى بولس كلم ًة ه ّنأ فيها الطالب بإنجازهم ،معتبرا ً أن التخرج بداية
لحياة ج��دي��دة ،مشيرا ً إل��ى أن المتخ ّرجين سيكونون مثاال ً للشباب في
المجتمع ،وستكون إنجازاتهم المقبلة قدو ًة لسواهم.
ورح��ب رئيس الجامعة الدكتور ج��وزف جبرا ف��ي كلمته بالحضور،
ّ
وقال« :نجتمع هذه الليلة بقلوب يملؤها الفرح ،خصوصا ً بما حققه طالبنا
المتخ ّرجون خالل السنوات األكاديمية ،ونفخر بمتخ ّرجينا من كلّية التصميم
والعمارة ،وكلّية اآلداب والعلوم ،ونجاحنا هو استثمار لسيرة الجامعة
وإنجازاتها ،وهي ستستمر بثقتكم ومحبتكم».
ثم ألقت المتخ ّرجة نانسي قاسم الحاج من كلّية اآلداب والعلوم كلّمة
المتخ ّرجين ،بعد ذلك ع ّرف القيّم الدكتور جورج نجار بالوزير السابق غسان
سالمة ،الذي ألبسه الدكتور جبرا عباءة الشرف.
وتوجه سالمة إلى المتخ ّرجين بالقول« :يمكنكم أن تفخروا بجامعتكم،
ّ
فالتح ّول المذهل الذي حمل  LAUمن مدرسة ذات رؤية لتصبح مؤسسة
أكاديمية كاملة وعالمية للتعليم العالي ،تكلّل بنجاح باهر رفع مستواها
إلى أعلى القائمة بين شريكاتها في لبنان والعالم العربي» .مشيرا ً إلى أنّ
«التوسع الكبير للجامعات العربية من أقل من عشر جامعات منذ قرن ،إلى
نحو  ،600يعتبر قفزة كبيرة إلى األمام ،فقد بدأت مؤسسات التعليم العالي
بالتطلّع ليس فقط إلى األرقام ،إنما إلى النوعية ،وقريبا ً ستنافس على جوائز
نوبل وبريتزكر وفيلدز وغيرها».
ختاماً ،و ّزع جبرا والعمداء الشهادات على المتخ ّرجين البالغ عددهم 465
طالباً.

ور�شة عمل حول تح�سين �إدارة المواقع الأثرية في الدول المتو�سطية
ّ
ن����ظ����م����ت وح��������دة اإلدارة ال���م���ح���ل���ي���ة ل���م���ش���روع
« »ARCHEOMESITESفي وزارة الثقافة ،في مدينة
ص��ور ،ورش��ة عمل ونقاش حول استراتيجيات التخطيط من
أجل تحسين إدارة المواقع األثرية في الدول المتوسطية ال سيما
لبنان ،تونس وإيطاليا .وش��ارك في هذا االجتماع ممثلون عن
وزارة الثقافة اإليطالية ،وزارة الثقافة اللبنانية ومعهد التراث
الوطني التونسي ،بحضور خبراء محليين ودوليين في مجال
إدارة التراث وتثمينه وبلدية صور.
وبُحث خالل الورشة في االستراتيجيات التي س ُتعتمَد في
إدارة مواقع التراث العالمي المستهدفة في هذا المشروع ،ال
سيما مواقع :صور األثرية ،قرطاج ،وبايستوم وغيرها .وقد
أشار المجتمعون إلى أهمية هذه المواقع ليس فقط على الصعيد
المحلي ،إنما على الصعيد العالمي أيضاً.
بنا ًء عليه ،إن ما ي َّ
ُحضر من خطط إداري��ة لهذه المواقع
العالمية من خالل مشروع « »ARCHEOMESITESيجب
أن يستجيب لتوصيات «يونيسكو» ومركز التراث العالمي،
كما يجب أن يل ّبي تطلعات المجتمع المحلي من ناحية التنمية
االقتصادية واالجتماعية .إضافة إلى اعتماد مبدأ الشراكة بين
السلطات المركزية والمحلية والمجتمع المدني المحلي من
أجل ضمان تطبيق هذه الخطط وفعاليتها في الحفاظ على هذا
اإلرث الثقافي المحلي ـ العالمي .كما عُ ِر َ
ضت صوَر لمعالم صور
االثرية.
وجاء هذا االجتماع ضمن إطار برنامج االجتماعات الدورية
للجنة التوجيهية لمشروع « »ARCHEOMESITESالذي
عُ قد في مدينة صور ،بحضور القيّمين على المشروع والشركاء
المحليين والدوليين من إيطاليا ،تونس ولبنان .إضافة إلى رئيس
بلدية صور حسن دبوق ومديرة برنامج التعاون األوروبي العابر
للحدود « »ENPI-CBC MED programآ ّنا كاتي.

كما سبق هذا االجتماع ،زي��ارة الشريك اإليطالي المسؤول
عن إدارة المشروع وتطبيقه في الدول الثالث في وزارة الثقافة
اإليطالية مع وح��دة اإلدارة المحلية للمشروع ،وزي��ر الثقافة
ريمون عريجي إلطالعه على اإلن��ج��ازات األخيرة في مشروع
« »ARCHEOMESITESوالتخطيط للمشاريع المقبلة.

البص والمدينة في مدينة صور العريقة
والجدير ذكره ،أن آثار
ّ
هي أحد مواقع التراث العالمي الخمس في لبنان التي ستحظى
قريبا ً خطة إدارية ضمن مشروع «»ARCHEOMESITES
تستجيب لمعايير الحفاظ وتلبّي متطلبات المجتمعَ ْين الدولي
والمحلي.

شيّعت حركة أمل وآل فحص وموظفو وزارة االعالم ،في
مأتم شعبي ورسمي حاشد ،القيادي في الحركة و«كشافة
الرسالة اإلسالمية» ،أمين س ّر مدير عام وزارة اإلع�لام،
الزميل جمال فحص .وتقدّم المشيعين النائبان عبد اللطيف
الزين وياسين جابر ،مدير عام وزارة اإلعالم الدكتور حسان
فلحة ،عضوا هيئة الرئاسة في الحركة قبالن قبالن وخليل
حمدان ،رئيس المكتب السياسي في الحركة جميل حايك،
المسؤول اإلعالمي المركزي في الحركة طالل حاطوم،
وقيادات أقاليم الحركة في بيروت والجنوب وجبل عامل،
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وقيادة الكشافة ووفد من قيادة حزب الله ولفيف من العلماء
ووفد من موظفي الوزارة والوكالة الوطنية لالعالم.
انطلق موكب التشييع من أمام منزل الراحل وسط بلدة
جبشيت ،حيث حمل النعش على أكف المشيّعين وجاب
شوارع البلدة وصوال ً إلى مدافنها ،وأ ّم السيد علي فحص
الصالة على الجثمان ال��ذي ووري في الثرى في مدافن
البلدة.
بعد ذل��ك ،تقبّلت قيادة الحركة وذوو الراحل وفلحة
التعازي.

تكريم � َأ�سر �شهداء في القنيطرة

ك ّرمت محافظة القنيطرة أمس،
أس��ر ش��ه��داء الجيش
 19أس��رة م��ن َ
والقوات المسلحة الذين ارتقوا أثناء
تأديتهم واجبهم الوطني في الدفاع
عن سورية.
وع��بّ��ر ذوو ال��ش��ه��داء ع��ن ع ّزتهم
وافتخارهم باستشهاد ذويهم وهم
يخوضون معارك ال��ع�� ّزة والشرف

وال���ك���رام���ة وال���دف���اع ع���ن األرض
وال��ع��رض ،م��ؤ ّك��دي��ن استعدادهم
لسلوك طريق الشهادة الذي اختاره
أبناؤءهم حتى دحر اإلرهاب وأدواته
من كل المناطق على امتداد الوطن.
ون ّوه محافظ القنيطرة أحمد شيخ
عبد القادر خالل حفل التكريم الذي
أقيم في مديرية صحة المحافظة،

بقيم الشهادة وتضحيات الشهداء
ليبقى الوطن عزيزا ً مصانا ً وعص ّيا ً
على األعداء والخونة والمتآمرين.
وكانت محافظة القنيطرة قد ك ّرمت
أسر
الشهر الماضي  40أس��رة من َ
الشهداء من أبناء المحافظة خالل
حفل تكريم أقيم في مساكن برزة في
دمشق.

�ستة برامج تخلّد �أ�سماء المتبرّعين
لمركز �سرطان الأطفال
أعلن مركز سرطان األطفال في لبنان ،أنه يو ّفر للراغبين
في دعم مهمته اإلنسانية النبيلة إمكان تك ّفل أحد برامج
الميراث الستة أو « ،»Legacy programsمشدّدا ً في
الوقت نفسه على أهمية كل تب ّرع حتى ولو من خارج «برامج
الميراث» ،ومهما بلغت قيمته ،ألنه يُحدث فرقا ً كبيرا ًبالنسبة
إلى مهمة المركز.
وأشار المركز إلى أنه بإمكان الراغبين في التب ّرع للمركز
خالل شهر رمضان ،أن يقوموا بذلك بوساطة برنامج «أضئ
شمعة ـ  ،»Light A Candleمن خالل تطبيق «الرعاية
الذاتية» الخاص من شركة «ت��ات��ش» ،وال���ذي تتراوح
التب ّرعات فيه ما بين دوالر أميركي واحد وعشرين دوالراً.
أما برامج الميراث فهي برامج تب ّرع وفق شرائح عالجية
ومبالغ محددة ،يخلّد في مقابل كل منها اسم المتب ّرع بإبرازه

في المركز لمدة معينة ،وتبدأ قيمة التب ّرعات المقترحة فيه
بستة آالف دوالر لتصل إلى  500ألف دوالر فما فوق.
وذ ّكر البيان بأن مركز سرطان األطفال في لبنان يو ّفر
العالج من دون تمييز لألطفال المصابين بداء السرطان
من لبنان والمنطقة ،من دون تحميل األهل أيّ كلفة مادية،
معتمدا ً بشكل كلّي على التب ّرعات ،المصدر الوحيد
لتمويله.
من جهة أخرى ،ذ ّكر المركز بأنه بإمكان الراغبين في
التب ّرع خالل رمضان أن يتقدّموا من مراكز «»OMT
في كل أنحاء لبنان ،وكذلك من مكاتب مركز سرطان
األطفال من اإلثنين إلى الجمعة بين الثامنة والنصف
صباحا ً والرابعة عصراً ،أو عبر موقعه اإللكتروني
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