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حمليات

عالمي يزور مدينة �سلمى
إقليمي ـ
ّ
وفد �إعالمي � ّ
ّ
ويطلع على ما خ ّلفه الإرهابيون من تدمير

وزير البيئة يطلب وقف الأ�شغال في مرف�أ عدلون
و«الجنوبيون الخ�ضر» يعت�صمون �أمام المتحف

من االعتصام أمام المتحف
وجه وزير البيئة محمد المشنوق أمس ،كتابا ً
ّ
إلى وزير األشغال والنقل غازي زعيتر طلب فيه
وقف األعمال الجارية قرب مرفأ الصيادين في
عدلون.
وجاء في بيان صدر عن مكتبه اإلعالمي« :بعد
ورود معلومات لوزير البيئة عن القيام بأعمال
حفر وردم البحر قرب مرفأ الصيادين في عدلون،
من قبل المتعهد بتنفيذ الميناء البحري للصيد
والنزهة ،وعن استقدام آليات أدّت إلى تخريب
الشاطئ والصخور التي تم ّثل غنى طبيعيا ً
وجه وزير البيئة محمد
وخصوصية بيولوجيةّ .
المشنوق قبل ظهر اليوم (أمس) كتابا ً إلى وزير
األشغال والنقل غ��ازي زعيتر يطلب فيه وقف
األعمال الجارية والتي تشكل مخالفة ألحكام
القانون  4442002والمرسوم ،86332012
لجهة إلزامية إجراء دراسة تقييم األثر البيئي
للمشروع المقترح وإخضاعها لمراجعة وزارة
البيئة وعدم مباشرة اإلدارة الرسمية المعنية

5

األشغال في المرفأ
بالمشروع بإنشائه (إذا كان مشروعا عاماً) أو
عدم إصدار االدارة الرسمية المختصة الترخيص
المطلوب له (إذا ك��ان مشروعا خ��اص�اً) ،قبل
ص��دور موقف وزارة البيئة من ه��ذه الدراسة
التي يجب أن تأخذ بعين االعتبار أهمية البيئة
البحرية».
وك���ان وزي���ر البيئة ق��د تلقى م��ن جمعية
«الجنوبيون الخضر» كتابا ً يطلب فيه إعالن
شاطئ عدلون محمية طبيعية وأثرية ومنع أيّ
أعمال إنشائية على الموقع لتن ّوعه وخصوصيته
البيولوجيين ،إذ يُعتبَر الشاطئ من المواقع
األخيرة التي ّ
تعشش فيها السالحف البحرية.
وكانت جمعية «الجنوبيون الخضر» ،قد
ن ّفذت بالتعاون مع الجمعيات البيئية ،اعتصاما ً
أمام المتحف الوطني ،احتجاجا ً على مشروع
بناء مرفأ سياحي على شاطئ عدلون ،الذي
يعتبر الواجهة التاريخية للبلدة ولموقعها
البيئي الفريد.

ووج��ه العتصمون رسالة مفتوحة لحماية
ّ
شاطئ ع��دل��ون تالها رئيس الجمعية وسيم
بزيع ،رفضوا فيها بناء مرفأ سياحي على شاطئ
عدلون ،الواجهة التاريخية للبلدة وموقعها
البيئي الفريد .مشيرين إل��ى أن��ه سيتم جرف
وردم ما يزيد عن  164ألف متر مربع من الشاطئ
بحسب البلدية ،ليبنى مرفأ بتسعة أحواض
يسمح برسو  400يخت ومركب في بلدة ال مركب
صيد واحدا ً فيها ،وال يبعد أقرب مرفأ صيد عنها
أكثر من كيلومترات قليلة.
ودعت الرسالة وزارة النقل بشخص الوزير
غازي زعيتر إلى إعطاء التعليمات الالزمة لوقف
أع��م��ال المشروع ح ّتى إج���راء المسح األث��ري
متخصصة
وتقويم األث��ر البيئي من قبل جهة
ّ
في هذه المجاالت كافة .مطالب ًة مجلس محافظة
لبنان الجنوبي بتحمل مسؤولياته في منع
األع��م��ال على الشاطئ وتنفيذ مضمون كتاب
وزارة الثقافة الذي رفع إليه في هذا الشأن.

كما طالبت رئيس مجلس النواب نبيه ب ّري
بالتدخل لمنع تنفيذ هذا المشروع ،ال��ذي من
شأنه تدمير ه��ذا الموقع التاريخي والبيئي.
داعية رئيس مجلس ال���وزراء تمام س�لام إلى
التدخل لمنع تدمير هذا الموقع اإلنساني الفريد.
ودع���ت الجمعية جميع اللبنانيين إل��ى
المشاركة في وقفة تضامنية أخرى سيعلن عنها
قريبا ً للحفاظ على شاطئ عدلون.
وك��ان وزي��ر األش��غ��ال غ��ازي زعيتر أوض��ح،
في تصريح حول موضوع المرفأ ،أنّ التلزيم ت ّم
وفقا ً لألصول القانونية منذ اللحظة األولى «وهو
مق ّرر منذ سنوات ولم أق ّرره أنا» .وقال« :إذا كان
ه ّم البعض المحافظة على الثروة الحيوانية من
سالحف وغيرها ،فإنّ الوزارة حريصة جدا ً على
لقمة عيش المواطن ليستفيد من هذه المشاريع
الحيوية واإلنمائية ،ال الحرص على حيتان
البحر والب ّر».

�أن�شطة «يونيفيل» في مجال التعاون المدني ـ الع�سكري...
نزعة �إن�سانية تتج ّلى بم�شاريع تنموية

زهير عيسى



عالمي
زار وف��د إعالمي إقليمي ـ
ّ
وي��ض�� ّم ث�لاث��ي��ن م���راس�ل� ًا لوسائل
إع�لام روسية وصينية ونرويجية
وهولندية ومن رابطة الدول المستقلة
أمس ،مدينة سلمى في ريف الالذقية
الشمالي ،وعددا ً من القرى والمزارع
المجاورة التي أع��اد إليها الجيش
العربي السوري األم��ن واالستقرار
مؤخراً.
ّ
واطلع الوفد على حجم التدمير
وآث�����ار ال��ت��خ��ري��ب ال��ت��ي خلّفتها
التنظيمات اإلرهابية المسلّحة في
المنطقة قبل دحرها على أيدي بواسل
الجيش والقوات المسلحة.
ودع��ا محافظ الالذقية ابراهيم
خ��ض��ر ال��س��ال��م إل���ى ض����رورة نقل
ال��ص��ورة الحقيقية ح��ول ما يجري
في سورية والجرائم التي ترتكبها
التنظيمات اإلرهابية المسلحة فيها
بموضوعية وح��ي��ادي��ة .موضحا ً
أن مدينة سلمى كانت من المواقع
السياحية المهمة في سورية قبل أن
تطالها يد اإلرهاب اآلثمة.
وأشار السالم إلى أن التنظيمات

اإلرهابية قامت خ�لال وجودها في
المدينة بإحراق أكثر من  300دونم
م��ن ال��غ��اب��ات الحرجية وأك��ث��ر من
 200دون���م م��ن األش��ج��ار المثمرة
كالتفاحيات وال��ك��رز واإلج����اص،
مؤكدا ً أن الجيش العربي السوري
مدعوما ً ب��األص��دق��اء ال���روس تم ّكن
في الفترة األخيرة من إع��ادة األمن
واالستقرار إلى مساحات كبيرة في
ريف المحافظة وتخليصها من رجس
اإلرهاب.
وفي ردّه على أسئلة الصحافيين،
شدّد محافظ الالذقية على أن الدولة
ال��س��وري��ة ق��ي��ادة وشعبا ً م��ع الحل
السياسي الذي يحافظ على الثوابت
الوطنية ويحفظ السيادة واالستقالل
بعيدا ً عن أيّ تدخالت خارجية .الفتا ً
إلى أن المحافظة بجهاتها الخدمية
كافة باشرت العمل إلع��ادة تأهيل
البنى التحتية ف��ي مدينة سلمى
والقرى المجاورة لها تمهيدا ً لعودة
المواطنين إليها.
م���ن ج��ه��ت��ه ،أك����د ق��ائ��د ش��رط��ة
الالذقية اللواء ياسر الشريطي أن
ال��ج��ه��ات المعنية ف��ي ق��وى األم��ن
الداخلي اتخذت جميع الترتيبات

واإلج����راءات ال�لازم��ة للحفاظ على
األم��ن في المناطق التي تمت إعادة
األمن واالستقرار إليها لضمان سالمة
المواطنين فور عودتهم إليها.
ب��دوره ،أك��د مدير زراع��ة الالذقية
المهندس منذر خير بك أن المديرية
قامت بشكل عاجل بافتتاح مركز حراج
مدينة سلمى وعملت على إعادة العمل
به بما يخدم الحفاظ على المساحات
الحرجية في المدينة وما حولها.
وأش�����ار م��دي��ر ص��ح��ة ال�لاذق��ي��ة
الدكتور عمار غانم إلى أن المديرية
افتتحت مركزا ً طبيا ً في مدينة سلمى
وب���دأ العمل ب��ه ،وه��و ي��ق��دم جميع
مستلزمات ال��رع��اي��ة الطبية ،وأن
المركز بصدد تفعيل دوره بشكل أكبر
لتقديم جميع أنواع العالج الطبي.
تجدر اإلش��ارة إلى أنّ وحدات من
الجيش والقوات المسلحة كانت قد
فرضت سيطرتها الكاملة على مدينة
سلمى وال��ت�لال وال��ن��ق��اط الحاكمة
المحيطة ب��ه��ا ف��ي ري���ف ال�لاذق��ي��ة
الشمالي في الثاني عشر من كانون
الثاني الجاري.

«سانا»

تكريم � َأ�سر �شهداء الجي�ش وجرحاه في طرطو�س

قاسم صفا
انتهى منذ أقل من شهر العام  ،2015وم � ّرت عشر سنوات
تقريبا ً على صدور قرار مجلس األمن الدولي .)2006( 1701
البيئة األمنية في جنوب لبنان اليوم مختلفة استراتيجيا ً عن
الوضع الذي كان قائما ً حتى عام  ،2006وذلك بفضل تضافر
جهود «يونيفيل» والقوات المسلحة اللبنانية ،وأيضا ً بفضل
عزيمة أهالي جنوب لبنان.
يقول رئيس بعثة «يونيفيل» وقائدها العام اللواء لوتشيانو
بورتوالنو في هذه المناسبة« :إن جنود حفظ السالم يحاولون
على ال��دوام بذل قصارى جهدهم لمساعدة السكان المحليين
وحمايتهم ،ونحن فخورون بالعمل مع الشعب اللبناني لضمان
السالم واالستقرار في المنطقة .تظ ّل سالمة منطقة عمليات
يونيفيل وأمنها من االعتبارات الرئيسة لدينا ،وفقط في عام
 ،2015ن ّفذت البعثة ما معدّله  400نشاط في اليوم الواحد ،بما
في ذلك الدوريات التي تجري بتنسيق وثيق مع القوات المسلحة
اللبنانية ،والمساعدات التي يتم تقديمها إل��ى المجتمعات
المحلية».
ويضيف« :اإلن��ج��ازات التي شهدناها تتحقق وعملنا عليها
خ�لات السنوات العشر الماضية ينبغي رعايتها وتنميتها
والمحافظة عليها .إن السالم واألمن ال يمكن أن يتحققا إال عندما
يكونان مصحوبين بجهود ملموسة وثابتة تهدف إلى تحسين
الظروف المعيشية للسكان في منطقة عملياتنا .ودع��م بسط

سلطة الدولة في منطقة عمليات يونيفيل أمر بالغ األهمية من أجل
تنفيذ والية البعثة بموجب قرار مجلس األمن الدولي .»1701
تتألف «يونيفيل» حاليا ً من أكثر من عشرة آآلف جندي حفظ
سالم ينتمون إلى أربعين دولة مساهمة بق ّوات ،إلى جانب حوالى
مدني من محليين ودوليين .ومع أن «يونيفيل»
ألف موظف
ّ
ليست وكالة إنسانية أو تنموية ،فإن لديها نزعة إنسانية قوية
تظهر بشكل يومي من خالل تنفيذ أكثر من  12.000نشاط في
مجال التعاون المدني ـ العسكري إلى جانب أنشطة الشؤون
المدنية ،وتبلغ القيمة اإلجمالية لهذه األنشطة نحو ثالثة ماليين
وتسعمئة ألف دوالر.
تن ّفذ «يونيفيل» مشاريع على نطاق صغير وسريعة التنفيذ
ُتعرف ِباسم «المشاريع ذات األث��ر السريع» .بعض من هذه
المشاريع ،التي ترعاها الدول األعضاء ،تهدف إلى معالجة بعض
االحتياجات األكثر إلحاحا ً للسكان ،وترمي إلى دعم السلطات
المحلية وتعزيز الروابط بين «يونيفيل» والمجتمعات المحلية.
عام  ،2015تم تنفيذ ثالثين مشروعا ً من «المشاريع ذات األثر
إجمالي بلغت قيمته ما يقارب خمسمئة وخمسين
السريع» بمبلغ
ّ
ألف دوالر في مجاالت إعادة بناء البنية التحتية العامة ،وإعادة
تأهيل الطرق الزراعية ،والمدارس ،والمستشفيات ،وتحسين
الوصول إلى الخدمات العامة مثل الماء والكهرباء ،وإع��ادة
التشجير ومشاريع بيئية أخرى.
كما تقدّم البعثة مساعدة مجانية في مجال طب األسنان والطب
البيطري بأعداد كبيرة .وقد تلقى أكثر من  55.000شخص العالج

الطب البيطري في «يونيفيل»
على يد أطباء .كما قدّم اختصاصيو
ّ
الرعاية لحوالى  48.000رأس ماشية.
وإضافة إلى ذلك ،عملت «يونيفيل» في مجال تجهيز المدارس
لألطفال ذوي االحتياجات اإلضافية ،وتوفير المعدّات التقنية
للمرافق التعليمية ،ودعمت التعاونيات الزراعية في قرى عدّة،
ّ
ونظمت دورات لتعليم اللغات والطبخ ،وأجرت تدريبات مهنية،
وأعادت تأهيل مواقع تاريخية وقدّمت التوجيه الفني والخبرة
في عد ٍد من المجاالت.
يقول بورتوالنو« :إن الدعم المتواصل والمساعدة اللذين
تتلقاهما يونيفيل من السلطات اللبنانية والقادة الروحيين
والمجتمعات المحلية ال تقدّر بثمن لناحية تحفيز قدرة يونيفيل
على مواصلة سعينا المشترك للحفاظ على السالم واألمن في
جنوب لبنان».
التنمية اإلقتصادية والرخاء العام الذي ازدهر في المنطقة هو
خير دليل للجميع على األرض .إن سكان جنوب لبنان يقدّرون كل
هذا الجهد الصادق ،وقبل كل شيء ،يقدّرون الهدوء غير المسبوق
الذي ينعمون به منذ عام  2006من خالل الجهود المشتركة
لـ«يونيفيل» والقوات المسلحة اللبنانية والقوى األمنية والتعاون
الوثيق مع السلطات الحكومية ووكاالت األمم المتحدة في لبنان.
وتبقى قوات «يونيفيل» في جنوب لبنان شاهدا ً على الخروقات
«اإلسرائيلية» اليومية للسيادة اللبنانية وتقوم بمهامها ضمن
إطار القرار الدولي .1701

ن�شاطات متن ّوعة للكتيبة الإيطالية
رانيا العشي
ّ
نظمت الكتيبة اإليطالية العاملة ضمن قوات األمم المتحدة
الموقتة في جنوب لبنان «يونيفيل» ،في مقر قيادة القطاع الغربي
في شمع قضاء صور ،دورة تدريبية تحت عنوان «اإلسعافات
األولية وإخ�لاء الجرحى» لعدد من عناصر الجيش اللبناني
وعناصر «يونيفيل» من الوحدتين الماليزية والغانية.
وتهدف ال��دورة التي يديرها ذوو االختصاص في الكتيبتين
اإليطالية والفنلندية ،إلى تدريب الجنود اللبنانيين والدوليين
وتعريفهم إلى طرق الجيش اإليطالي في إدراة الحاالت الطارئة
في حال التع ّرض لالصابات ،وكيفية إسعاف الجرحى وإنقاذهم
وعمليات اإلخالء.
وشملت الدورة ،التي دامت ثالثة أيام ،سلسلة تطبيقات نظرية
وعمالنية من أجل تحسين قدرات السيطرة والتواصل لوحدات
«يونيفيل» العاملة في القطاع الغربي على الصعيدين العمالني
والتكتيكي.
وتندرج المبادرة اإليطالية في سياق عدد من ال��دورات التي
تنظمها القوة اإليطالية في مختلف المجاالت ،انسجاما ً مع روحية
ينص على دور «يونيفيل» في دعم قدرات
القرار  1701والذي
ّ
الجيش اللبناني في الجنوب وتعزيزها.
وتواصل قيادة القطاع الغربي في «يونيفيل» ،والمؤلفة
حاليا ً من اللواء «آلبينا تاوريننسي» تحت أمرة الجنرال فرانكو
فيديريتشي ،التعاون والتنسيق مع الجيش اللبناني بهدف
تحقيق النتائج المرج ّوة.

كما ّ
نظمت الكتيبة اإليطالية في مقرها في شمع ،ورشة عمل
للتنسيق ووضع جدول للتدريبات العمالنية المشتركة بين جنود
حفظ السالم اإليطاليين وضباط الجيش اللبناني وعناصره.
وشارك في اللقاء قائد القطاع الغربي في «يونيفيل» الجنرال
فرانكو فيديريتشي ،مدير التعليم في الجيش اللبناني العميد
الركن دريد زهر الدين ،قائد اللواء الخامس العميد الركن عفيف
صالح وقائد مركز التدريبات المشتركة اللبنانية – اإليطالية
« »MIBILالعقيد آن��دري��ا مونتي ،وع��دد كبير من الضباط
اإليطاليين واللبنانيين.
تناول الجانبان خالل اللقاء األنشطة العمالنية المشتركة التي
ين ّفذها عناصر الجيش اللبناني والجنود اإليطاليون في القطاع
الغربي والتي تندرج في سياق تطبيق مندرجات القرار 1701
الصادر عن مجلس األمن.
وأع��رب الجنرال فيديريتشي عن تقديره التعاون الوثيق
واالحترام المتبادل بين «يونيفيل» والجيش اللبناني ،متم ّنيا ً
الحفاظ على هذه العالقات المميّزة وتعزيزها في المستقبل.
مؤكدا ً االلتزام المتواصل للكتيبة االيطالية في دعم الجيش
اللبناني والسلطات المحلية وأهالي الجنوب.
وأيضاًّ ،
نظمت الكتيبة اإليطالية بالتعاون مع مركز الخدمات
اإلنمائية الشاملة التابع لوزارة الشؤون االجتماعية في صور،
دورة تعليم طبخ المأكوالت اإليطالية.
وت��ن��درج ال���دورة النظرية أ التطبيقية للمطبخ اإليطالي
والتي أطلقها مكتب التعاون المدني ـ العسكري في الكتيبة
اإليطالية في سياق التواصل والتبادل الثقافي بين الجنود

اإليطاليين وأهالي الجنوب.
وأع���رب مدير قطاع ص��ور غسان أب��و جهجاه ع��ن امتنانه
ّ
لمنظمي الدورة والتي تعود بفائدة كبيرة على
وشكره العميق
المواطنات ،وأضاف« :نشكر الجنود اإليطاليين على مساندتهم
أبناء الجنوب في شتى المجاالت ،خصوصا ً دعمهم المبادرات
البيئية والثقافية» .مشدّدا ً على أهمية النشاط الذي يع ّزز الدعم
واالندماج بين قوات «يونيفييل» وأهالي الجنوب.

ك ّرم «الملتقى الوطني للثقافة واإلع�لام» في طرطوس
أس��ر شهداء الجيش العربي السوري
عشرين أس��ر ًة من َ
وجرحاه ،تقديرا لتضحياتهم في سبيل ع ّزة الوطن وكرامته
وذلك في قاعة مجلس المحافظة في المدينة.
وعبّر ذوو الشهداء والجرحى عن تقديرهم الهتمام الجهات
الحكومية واألهلية بهم والحرص على تأمين مق ّومات الحياة
الكريمة لهم .مؤكدين إيمانهم بانتصار سورية بفضل
تضحيات أبنائها وإرادتهم بالصمود والمقاومة.
ولفت رئيس «الملتقى الوطني للثقافة واإلعالم» ورئيس
اللجنة الثقافية في مجلس المحافظة ن��زار غانم إلى أن
التكريم ال يفي أهل الشهداء ح ّقهم بعدما أثبت أبناؤهم أنهم
أصحاب األيدي العليا في الدفاع عن سورية .بينما أشار

رئيس مجلس المحافظة المهندس ياسر ديب إلى أن ذوي
الشهداء خير معلّم للصبر والتضحية.
بدوره ،أكد أمين فرع طرطوس في حزب البعث العربي
االشتراكي غسان أسعد أن شهداء الجيش العربي السوري
ّ
يسطرون ك ّل يوم انتصارا ً جديدا ً على عشرات
وجرحاه
الدول المتآمرة ض ّد سورية.
حضر التكريم محافظ طرطوس صفوان أب��و سعدى
وفاعليات حزبية ورسمية وأهلية.
وتجدر اإلشارة إلى أنّ «الملتقى الوطني للثقافة واإلعالم»
في طرطوس ك � ّرم نهاية السنة الماضية ثالثين أسرة
أسر شهداء الجيش العربي السوري وجرحاه تقديرا ً
من َ
لتضحياتهم.

الكتيبة الفرن�سية مك ّرمة في مدر�سة دير كيفا
أق��ام��ت إدارة م��درس��ة دي��ر كيفا
ال��رس��م��ي��ة ح��ف��ل ت��ك��ري��م للكتيبة
الفرنسية ال��ع��ام��ل��ة ض��م��ن إط��ار
القوات الدولية «يونيفيل» ،بعدما
قدّمت هبة للمدرسة تتض ّمن أجهزة
كمبيوتر وآل���ة ت��ص��وي��ر وش��اش��ة
عمالقة ووس��ائ��ل إي��ض��اح وكتبا ً
وقرطاسية للتالميذ.
حضر حفل التكريم مسؤول مكتب
التعاون المدني ـ العسكري النقيب
ل��ورون ممثالً قائد ق� ّوة االحتياط،
وع����دد م���ن ال��ض��ب��اط وال��ج��ن��ود
الدوليين ،ومديرة المدرسة نسب
حسين رمضان ،إضاف ًة إلى أفراد
الهيئة التعليمية ،ورئيس بلدية
دي��ر كيفا حسن زيتون ،ومسؤول
المنطقة في حركة أمل مالك حمادة
وفاعليات تربوية ،بلدية ،اختيارية،
اجتماعية وطالب المدرسة.
بعد النشيدين الوطني والفرنسي،
أل��ق��ت رم��ض��ان كلمة ش��ك��رت فيها
لـ«يونيفيل» دعمها الهيئات األهلية
والرسمية في الجنوب ،والكتيبة
الفرنسية على التفاتتها الكريمة
تصب
للمدرسة .هذه االلتفاتة التي
ّ
في مصلحة الطالب وفي تحسين
الوضع التعليمي .وشكرت أيضا ً
بلدية دي��ر كيفا على وقوفها إلى
جانب المدرسة لتحسينها وتقدّمها

نحو األحسن واألفضل.
من جهته ،شكر النقيب ل��ورون
حفاوة االستقبال والتكريم ،من ّوها ً
ب���دور ال��م��دي��رة رم��ض��ان وسعيها
ال��دائ��م إل��ى تطوير عمل المدرسة
وخدمة مستقبل الطالب.
وأك����د أنّ ال��ه��دف م��ن ال��ه��ب��ات
والمساعدات االجتماعية واإلنمائية
التي تقدّمها «يونيفيل» والكتيبة
الفرنسية م��ا ه��ي إال ج��زء بسيط
لكي تساهم في تحسين األوض��اع
االجتماعية لسكان المنطقة نحو

وراق.
مجتمع آمن ومستقر
ٍ
ك��م��ا أش���اد ل����ورون بالعالقات
الطيبة التي تربط كتيبة بالده مع
السكان المحليين وم��ع المجتمع
األهلي المدني الرسمي ،خصوصا ً
لجهة التنسيق الدائم مع الجيش
اللبناني في تسهيل مهمة «يونيفيل»
لخدمة األمن والسالم واالستقرار.
واختتم االحتفال بتقديم دروع
تقديرية ،وحفل كوكيتل على شرف
الحضور.

