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رحال اأطلق م�شروع معالجة النفايات الطبية

 ن�شف الم�شاكل البئية من اهمال الدولة
»مشروع  إطالق  أمس  رحال  محمد  البيئة  وزير  استغل 
النفايات  ان��ت��اج  لتخفيض  التقنيات  أفضل  إستخدام 
تتعلق  مواقف  سلسلة  ليعلن  ال��وزارة  مقر  في  الصحية« 
الصلبة  النفايات  مشاكل  لمعالجة  ورؤيتها  ب��وزارت��ه 

والطبية. 
الشركات  تجمع  بين  الشراكة  »لمشروع  عرض  فقد 
الكيماويات  وشركة  االسمنت  وشركات  للنفط  المستوردة 
االنقاذ  »وحدة  المدني  للدفاع  العام  والمديرية  جهة،  من 
من  والوقاية  الجهوزية  لتأمين  أخرى،  جهة  من  البحري« 
الى  كهبة  قدمت  باخرة  بواسطة  النفطي،  البحري  التلوث 
النفطية  الشركات  قبل  من  تجهيزها  يجري  البيئة  وزارة 
على  المنتشرة  االول��ى  الفئة  الصناعية  والمؤسسات 
اللبناني وايجاد فريق عمل يتقاضى أجره ايضا  الشاطئ 
اجل  من  ساعة   24 حاضرا  ويكون  المؤسسات،  هذه  من 

التدخل عند أي حالة طارئة أو أية تلوث نفطي«.
واوضح ان »هذا المشروع الذي كان مقررا امس أرجئ 
االنتهاء  امالً  الداخلية«،  وزير  من  تقنية  مالحظات  بسبب 
للعودة  المالحظات  هذه  درس  من  اسبوعين  خالل  في 
تبدأ  كي  التعاون  بروتوكول  أو  التفاهم  مذكرة  توقيع  الى 

الباخرة المجهزة عملها.
وتناول رحال موضوع النفايات الطبية والصلبة فاشار 
الى ان البيان الوزاري يحمل المسؤولية للحكومة اللبنانية 
وليس وزارة البيئة أو أية وزارة أخرى »الن المشكلة تخص 
كبير  دورنا  أن  علما  الدولة،  دور  الى  وتحتاج  الوطن  كل 
كوزارة البيئة، وقد قدمنا خطة الدارة النفايات الصلبة في 
لبنان كخطوة اولى، وشكلنا لجنة محددة االجل بشهر كي 
التخاذ  نتجه  ونحن  المشاريع،  مقبرة  اللجان  إن  يقال  ال 
التي  السابقة  الخطة  من  بدال  وطنية  خطة  بوضع  القرار 

هي خطة طوارئ«. 

عن  ناتج  البيئية  المشاكل  نصف  من  أكثر  »أن  ورأى 
الرقابية بالدرجة االولى، ومن  الدولة ومؤسساتها  اهمال 
بال  للعمل  الكسارات  تعود  »فعندما  المواطنين،  إهمال  ثم 
من  الليل  في  لتتنقل  الشاحنات  تعود  وعندما  تراخيص 
فستستمر  الرقابية  االجهزة  وتوقفها  تالحقها  أن  دون 
المشاكل« واوضح ان قطاع النفايات الصلبة يشكل تحديا 
سوء  يسببه  الذي  البيئي  التدهور  نتيجة  للبنان  كبيرا 
مليون   /10/ بحوالي  كلفته  والمقدرة  القطاع  هذا  إدارة 

دوالر سنويا، ولكن الخسائر في االرواح ال تقدر بثمن.
نفايات  إدارة  ق��ط��اع  ش��ه��ده  م��ا  رغ��م  ان��ه  ال��ى  ول��ف��ت 
التصريف  نشهد  زلنا  »ما  تقدم  من  الصحية  المؤسسات 
يعزي  ال��ذي  النفايات،  لهذه  المشروع  وغير  العشوائي 
إلى نقص الوعي بشأن الخطر الذي يشكله هذا النوع من 
للقانون،  تجاهل  مجرد  األحيان  بعض  في  أو  النفايات 
كما  عاتقها،  على  اخ��ذت  الحالية  »الحكومة  ان  مؤكدا 
للمكبات  سريعة  حلول  إيجاد  ال��وزاري،  بيانها  في  جاء 
في  والسير  اللبنانية  األراضي  على  المنتشرة  العشوائية 

اعتماد الوسائل والطرق المالئمة لمعالجة النفايات«.
جزءا  تشكل  الصحية  المؤسسات  نفايات  ان  وش��رح 
عن  تنتج  وهي  الناتجة،  الصلبة  النفايات  تركيبة  من 
وتقدر  والخاص  العام  للقطاعين  الصحية  المؤسسات 
وزارة  استعداد  عن  معلنا  يوميا  طن   8 بحوالي  كمياتها 
البيئة لتقديم المساعدة التقنية كافة لتفعيل إدارة نفايات 
انها لن تألو جهدا في تطبيق  المؤسسات الصحية مؤكدا 
العقوبات التي تفرضها القوانين المرعية اإلجراء بحق كل 
مخالف، مشددا على ضرورة التعاون والمشاركة الفاعلة 
حلول  إلى  للوصول  القطاع  بهذا  المعنيين  الفرقاء  لجميع 
تطبيقية ناجعة تنعكس إيجابا على مؤسسات هذا القطاع 

وعلى البيئة والصحة العامة بشكل عام.

»�شالح المقاومة هو الوحيد الذي يجمعنا«

اللبنانيون ال ياأملون خيرًا من طاولة الحوار

سارة الشامي
جلسة جديدة من اللقاء الوطني لطاولة الحوار 
رفعت امس الى تاريخ 3 حزيران بعد 36 يوماً من 
الجلسة االولى للهيئة هذه السنة والتي عقدت في 

آذار.  9
االق��ط��اب  ال��ح��وار زع��م��اء م��ن  جمعت ط��اول��ة 
جذرية  حلول  إليجاد  اجتمعوا  كافة  السياسية 
وربما التوصل الى قناعات ورؤية وأهداف مشتركة 
تصب في مصلحة الشعب اللبناني. ولكن كالعادة 
خاب أمل المواطنين وما زال اللبنانيون ينتظرون 

موعد جلسة تحمل في طياتها انفراجا وانقشاعا.
ونظرتهم  آرائهم  عن  ل�«البناء«  المواطنون  عّبر 
ح���ول ت��أج��ي��ل ج��ل��س��ة ط��اول��ة ال���ح���وار وط��رح 

استراتيجية الدفاع عن لبنان .
موعد  الى  الجلسة  برفع  حمزة  علي  يتفاجأ  لم 
 14 آخر ولكن ما ادهشه كما يقول هو هروب قوى 
فكرة  من  يهربون  »ألنهم  الجلسة  انعقاد  من  آذار 
الله«  حزب  يؤيدها  التي  الدفاعية  االستراتيجية 
فهو  السالح:  بإبعاد  لبنان  نحمي  »كيف  متسائال 

الجيش  ان  اذ  الحالي  وقتنا  في  االمثل  الطريقة 
اللبناني غير مزود بالسالح الدفاعي«. 

الحوار  طاولة  فكرة  فيرى  حركة  عدنان  أم��ا 
ضمن  يلتقي  اللبناني  الشعب  »ليبقى  ايجابية 
نظرة هادفة ولو كانت مختلفة«. أما وجود سالح 
»وال  لبنان  لحماية  الضمانة  فيعطيه  الله  حزب 

خوف عليه في هذه الحالة«. 

»متل قطعان غنم«
واذا كان البعض انتظر طاولة حوار زعمائه فان 
البعض لم يأبه لطاولة لن تأتيه بنفع كما حال نزار 
انعقدت  الجلسة  ان  علم  على  يكن  لم  الذي  الترك 
عن  يحكي  الجيران  احد  سمع  ان  بعد  إال  وتأجلت 
او  انعقدت  منها  جايينا  شو  »دخيلك  تأجيلها 
تأجلت؟؟« يسأل ساخرا. فهو يعتقد منذ انعقادها 
ان ال نتيجة منها وال نية الستمراريتها، واصفا اياها 
ما  »متل  الناس  ع  للضحك  والرسمية  بالشكلية 
لعبوا فينا بالطابة عم يلعبوا فينا بالجلسة ونحنا 
قطيع غنم ماشيين ورا عصا ذهبية بتشبه طاولة 

الحوار لو بدا تعطي نتيجة ما وصلنا لهون«. 

اما انيس دبيز فرأى ضرورة بحث موضوع اهم 
السالح  رأيه »مثل  الدفاعية في  من االستراتيجية 
الفلسطيني خارج المخيمات« مشيرا الى ان طاولة 
خيراً.  منها  يأمل  وال  نتيجة  الى  توصل  ال  الحوار 
ويرى ما دام ان الجيش والمقاومة يد واحد ال خوف 

على لبنان. 

السياسيون مصاصو دماء
يتكلم  عندما  ويثور  سروجي  محمود  ينفعل 
في  السياسيين  الن  امامه  سياسية  بلغة  احدهم 
نظره »عصابات ومصاصو دماء الشعب، يضحكون 
عليه بلعبة كرة قدم بعد مضي 35 سنة على الحرب 
االهلية وكانها ماٍض مضى«. يعتقد ان الشعب هو 
الضحية والمتأثر االول اما الزعماء ال يهمهم سوى 
الكرسي والمال. ويرى ان »لحزب الله الفضل االكبر 
على لبنان الن من دونه لما استطعنا تحقيق النصر 
في تموز 2006 ، فنحن من دونه عاجزون عن فعل 
اي شيء خصوصا اننا بلد ضعيف«. ويختم حديثه 
الكبرى  ب�«الكذبة  ال��ح��وار  طاولة  بوصف  معنا 

للضحك على الشعب وتسكيته«.

صيدا � جمال الغربي 
مجدليون  بلدتي  فعاليات  بها  قامت  التي  واإلتصاالت  المساعي  نجحت 
وحارة صيدا في تطويق ذيول إشكال بين الجيران في مجدليون شرق صيدا 
بعد أن يتم الحقاً قطع الطريق و قفالها، بواسطة اطارات مطاطية وسيارات 
وشعبة  األمنية  والقوى  وال��درك  الجيش  عناصر  تدخل  إل��ى  اضطر  مما 

المخابرات. 
وفي التفاصيل، أن إشكاالً فردياً وقع بين شخصين من آل الزين من حارة 
عراك  إلى  تطور  فردية،  خلفية  على  مجدليون  في  مرعي  آل  من  وآخر  صيدا 
مجدليون  الى  بالتوجه  الزين  اصدقاء  من  مجموعة  تقوم  ان  قبل  وتضارب 
حداد  ن��وال  زوجته  توجد  كانت  حيث  مرعي  بطرس  محل  الى  والدخول 
ومنزل ولده فادي فوق المحل وتكسير محله، حيث قام االهالي عقبها باقفال 
اللبناني  المطاطية قبل ان يتدخل الجيش  النار باالطارات  الطريق واضرام 

وقوى االمن الداخلي ويعيدوا فتح الطريق مجددا .
من  سلسلة  إج��راء  الى  والشخصيات  الفاعليات  سارعت  الفور  وعلى 
العابثين  على  الطريق  لقطع  اإلشكال  ذيول  معالجة  أجل  من  اإلتصاالت 
باألمن ومن أبرز الشخصيات النائب بهية الحريري، رئيس التنظيم الشعبي 
الناصري اسامة سعد، رئيس بلدية حارة صيدا سميح الزين، رئيس بلدية 
مجدليون إميل معماري الذين أجمعوا على أن هذا االعتداء هو أمر مرفوض 
تهدئة  على  وعمل  البلدة  ح��داد  ايلي  المطران  زار  فيما  وم��دان،  ومستنكر 

النفوس.

اإ�شكال بين جيران في �شيدا

خرق معاد
واقليم  جزين  منطقة  فوق  امس  ظهر  قبل  معادية  حربية  طائرات  حلقت 
التفاح على علو مرتفع. كما حلقت طائرات العدو فوق منطقة الزهراني في 
العاشرة من قبل ظهر أمس وعلى علو متوسط، وفي أجواء القطاع الشرقي 
جبل  الى  وصوال  التفاح  واقليم  الغربي  والبقاع  مرجعيون  مناطق  فوق 
المحتلة،  الفلسطينية  االراضي  اتجاه  في  عادت  ثم  ساعة  لمدة  الباروك، 

لتعاود تحليقها الثانية عشرة اال خمس دقائق، فوق هذه المناطق.

تمرين للجي�ش و»اليونيفيل«
دعت مديرية التوجيه في قيادة الجيش، في بيان لها الى حضور وتغطية 
الجيش  من  وح��دات  بين  اليوم  سيجري  الذي  المشترك  التمرين  وقائع 
رمايات  ويتضمن  لبنان،  في  الموقتة  المتحدة  االم��م  وق��وات  اللبناني 
الساعة  من  اعتبارا  الناقورة،  شاطئ  على  والمتوسطة  الثقيلة  باالسلحة 

15،00 ولغاية الساعة 16،00. 

مخنوقة داخل منزلها
وجدت المواطنة لطيفة محمد طالب )46 عاما(، مخنوقة داخل منزلها في 

حي الدوامرة عند اطراف سن الفيل النبعة. 

لقيط في بحر �شاف
في  عطالله  جوسلين  المحامية  اس«  »اس.او  ال�  مؤسسة  وكيلة  عثرت 
حديث  وهو  ليال  بالقماطات  وملفوفا  مرميا  لقيط  رضيع  على  صاف  بحر 
الوالدة. وقد ابلغت النيابة العامة باالمر وتم نقله الى المؤسسة إلخضاعه 

للفحوص واالعتناء به. 

�شيارة تعود ل�شاحبتها
عثرت قوى االمن في محلة الشياح على سيارة )تويوتا كروز رباعية الدفع 
محمد  زينب  لمالكتها  /396552/ج(  رقم  اللوحة  تحمل   2007 صنع 
منزلها  امام  من   2010/3/19 بتاريخ  سرقت  قد  السيارة  وكانت  مزيد. 
في محلة حي االميركان، وبناء إلشارة النيابة العامة تم االتصال بصاحبة 
السيارة على ان تحضر االوراق التي تثبت ملكيتها لها تمهيدا لتسلمها بعد 

ان تم رفع البصمات من اماكن مختلفة في محاولة لمعرفة السارقين.

...ونفايات �شيدا اإلى »الناعمة« خالل اأيام

صيدا � »البناء«
لسان  على  اإلع��الم  وسائل  في  ورد  ما  على  تعليقاً 
الناعمة  مطمر  توسعة  ب��أن  السنيورة  ف��ؤاد  الرئيس 
مطمر  مشكلة  ح��ل  على  يساعد  كبيرة  بمساحات 
إلى  الدعوة  صيدا  بلدية  رئيس  قرر  العشوائي،   صيدا 
ومجلس  صيدا  لمدينة  البلدي  للمجلس  طارئ  اجتماع 
إلقفال  باإلعداد  للبدء  صيدا-الزهراني  بلديات  اتحاد 
على  والعمل  النفايات(  )جبل  العشوائي  صيدا  مكب 

خالل  الناعمة  لمطمر  ال��ج��دي��دة  صيدا  نفايات  نقل 
من  العشوائي  الجبل  هذا  أن  مؤكداً  أي��ام،   /10/ مدة 
النفايات والردميات المتراكمة يشكل خطراً على المدينة 
والعاملين فيه، وأساء بما فيه الكفاية لبيئتها ولصحة 
السياحية  حركتها  تطور  وأع��اق  ولسمعتها  أبنائها 

واإلنمائية.
وأضاف، أن هذا الملف يشكل قمة المشاريع اإلنمائية 
األكثر أهمية لمدينة صيدا، وأهم التحديات التي تواجهها 

من أجل الحفاظ على مستقبلها كعاصمة لمنطقتها.

ي�ضم 600 �شورة لمفقودين لبنانيين خالل الحروب

افتتاح معر�شي »ولم يعودوا« و»في بحر من الن�شيان«

للتوثيق  أم��م  جمعية  افتتحت 
في  »ف��ي��ل«،  ومجموعة  واألب��ح��اث 
الندالع  والثالثين  الخامسة  الذكرى 
معرضي  لبنان،  في  األهلية  الحرب 
من  بحر  و»ف��ي  ي���ع���ودوا...«  »ول��م 
النسيان«، بحضور السفير الهولندي 
االسباني  والسفبر  ب��ور  دو  هيرو 
خ���وان ك��ارل��وس غ��اف��و وح��ش��د من 
ومهتمين  المدني  المجتمع  ناشطي 
-وسط  الدوم  مبنى  في  وإعالميين، 

بيروت.
ما  ي��ع��ودوا«  »ول��م  معرض  يضم 
لمفقودين  ص��ورة   600 على  يزيد 
خالل حروب لبنان المتعاقبة. وسبق 
الماضي  العام  ج��ال  أن  للمعرض 
في  اللبنانية،  المناطق  من  عدد  في 
من  بحر  »ف��ي  معرض  يقترح  حين 
بيروت  إطار  في  المنظم   � النسيان« 
خالل  من   � للكتاب  عالمية  عاصمة 
التي  والنصوص  الصور  مجموعة 
يتضمنها، فكرة إقامة نصب تذكاري 

موّحد لشهداء الحرب اللبنانية.
جمعية  باسم  سليم  لقمان  وعّبر 
من  ال��رغ��م  »على  حيرته  ع��ن  أم��م، 
تقديمه هذا المشروع للمرة السابعة، 
اآلخر؟  الى  ينظر  منا  »من  متسائال 

هل نحن من ينظر الى هؤالء الرجال 
نصفهم:  كيف  نحتار  الذين  والنساء 
مخفيون  مخطوفون،  م��ف��ق��ودون، 
المفقودون،  ه��ؤالء   ، هم  أم  ق��س��راً؟ 
من  قسراً  المخفيون  المخطوفون، 
ويستهزئ  فينا  ويحدق  إلينا  ينظر 

بعجزنا عن كشف مصائرهم.
المعرض  ه��ذا  ف���رادة  »أن  ورأى 
تنبثق من مادته، فهي ليست وقائع 
وانتقد  ج����رت«.  أم���ور  أو  وق��ع��ت 
في  المتمثلة  الكبرى«  »الفضيحة 
المفقودين  عدد  إحصاء  اكتمال  عدم 

بعد. 
وسأل ألفرد طرزي باسم مجموعة 
دون  يحول  الذي  السبب  عن  »فيل« 
جميع  يمثل  تذكاري  نصب  وج��ود 
لبنان  ف��ي  سقطوا  ال��ذي��ن  الشهداء 
إلى أن هذا  1975، مشيراً  منذ العام 
المجموعة  دف��ع  ال��ذي  ه��و  ال��س��ؤال 
المعرض.  فكرة  لتنفيذ  المبادرة  إلى 
توفي  ال��ح��رب  خ��الل  ان��ه  ذّك���ر  واذ 
شخص  أل��ف  مائتي  ع��ن  ي��زي��د  م��ا 
تقسيم  إلى  المجموعة  دفع  ما  »وهو 
جدران السيتي سنتر الى مائتي ألف 
الحرب«،  شهداء  عدد  يمثلون  جزء 
فيل  مجموعة  »ه��دف  أن  موضحاً 

م��ن خ���الل م��ق��ارب��ت��ه��ا ه���ذه اط��الق 
النصب  موضوع  حول  عمل  ورش��ة 
وتمهيد  الحرب  لشهداء  التذكاري 
لهذا  يمكن  كيف  سؤال:  أمام  الطريق 
هو  وما  يكون  أن  التذكاري  النصب 

الشكل الذي ينبغي أن يتخذه«؟
السفير  أوض����ح  ن��اح��ي��ت��ه،  م��ن 
البلد  ل��ي��س  ل��ب��ن��ان  أن  ال��ه��ول��ن��دي 
عواقب  يواجه  يزال  ال  الذي  الوحيد 
تجارب  مستحضراً  األهلية،  الحرب 
إفريقيا  وجنوب  كمبوديا  في  مماثلة 
أن  أهمية  عند  وتوقف  والتشيلي، 
ما  ليدركوا  ماضيهم،  الناس  يراجع 
حدث في تاريخهم لشعبهم وجيشهم 
وأرضهم، الفتاً الى أن العمل على ذلك 
المدني  المجتمع  ليس من مسؤولية 
فحسب، بل من واجب السلطة أيضاً. 
جمعية  تبذله  ال��ذي  الجهد  وث��ّم��ن 
إلى  ومبادرتها  المجال  هذا  في  أمم 
هذه  وإطالقها  المعرض  هذا  إقامة 
الصرخة لتسليط الضوء على قضية 

المفقودين.
من  يومياً  أبوابه  المعرض  يفتح 
التاسعة  ال��ى  ظهراً  عشرة  الثانية 
من  التاسع  ح��ت��ى   ويستمر  ل��ي��الً، 

الشهر المقبل.

حكمت  القنصل  األوروبي  البرلمان  في  اللبناني  النواب  مجلس  ممثل  وّجه 
بوزيكي  جرزي  األوروبي  النواب  مجلس  رئيس  الى  تعزية  برقية  وجه  ناصر 
الجمهورية  رئيس  بوفاة  األوروبي  النواب  مجلس  في  بولونياً  نائباً  وثالثين 
البولونية وزوجته وعدد من السياسيين والعسكريين في حادثة تحطم الطائرة 

في روسيا.
وتلقى القنصل ناصر برقية شكر وإمتنان من رئيس مجلس النواب األوروبي 
من  وانسانية  عاطفية  مبادرة  عن  تعبر  التي  المعزية  برقيته  على  بوزيكي 
التي  المؤلمة  واللحظات  الصعب  الظرف  هذا  في  خصوصاً  اللبناني  البرلمان 
يمر بها الشعب البولوني. شاكرة له وللبرلمان والشعب اللبناني هذه االلتفاتة 

ومشاركة الشعب البولوني أحزانه لهذه الخسارة الوطنية الكبرى.

القن�شل  نا�شر يعزي بولندا

أنيس دبيز علي حمزة عدنان حركة محمود سروجي

نزارالترك

بكفيا ت�شّيع المنا�شل اليا�س العقل

الشمالي  المتن  لمنفذية  التابعة  بكفيا  مديرية  شيعت 
مهيب  مأتم  في  االجتماعي  القومي  السوري  الحزب  في 
الراحل الياس العقل، وشارك في التشييع وزير السياحة 
ومنفذ  حجل  مسعد  األسبق  الحزب  ورئيس  عبود  فادي 
عام المتن الشمالي نجيب خنيصر وأعضاء هيئة المنفذية 
جانب  إلى  واالصدقاء  والمواطنين  القوميين  من  وحشد 
ملحم  اآلباء  الراحل  نفس  راحة  عن  صلى  الفقيد.   عائلة 
وبعد  السيدة،  كنيسة  في  الجرداق  وديمتري  حوراني 
الصالة القى جهاد العقل كلمة شكر فيها كل الذين شاركوه 
هذه المأساة، والقت كلمة العائلة كريستال العقل، وكلمة 

المديرية المحامي ميشال بو حنا.
الخوري  هشام  االذاعة  ناظر  ألقاها  الحزب  مركز  كلمة 
عندما  كبيرا  كنت  كم  الحي،  الميت  »أيها  فيها  وقال  حنا 
اختطفتك  حين  خصوصاً  مرارا،  اليك  اساؤوا  لمن  غفرت 
من  غفلة  في  آن��ذاك  تحكمت  التي  الطائفية  الميليشيات 
ان  منك  ايمانا  الفرصة  لك  سنحت  عندما  تثأر  فلم  الزمن، 
مؤكدا  المقدرة،  عند  يعفو  فالحر  يثأر  وال  يحقد  ال  الثائر 

ألولئك ان ابناء الحياة ال مكان للحقد عندهم، الننا طالب 
المجتمع وتقدمه وتطوره لكل  الى نهضة  مدرسة تسعى 
والرؤية  الرأي  في  معنا  اختلف  فمن  واالمة.  الوطن  ابناء 
الى  الضال  كاالبن  عودته  آملين  عدوا  ال  خصما  نعتبره 

سواء السبيل.
اننا سنبقى  أبدا  الحاضر  الراحل  ايها  وتابع »نعاهدك 
على  وسنحافظ  سائرين،  النهضة  طريق  طريقك،  على 
بالحياة  تضج  التي  عقيدته  وعلى  الحزب  هذا  اه��داف 
رأس  سنكون  واننا  واالم��ة،  الوطن  وفي  بكفيا  في  منارة 
واالقطاعية  والعشائرية  الطائفية  مواجهة  في  حربة 
التضحيات  الجهد ونقدم  والتخلف والجهل، وسنبذل كل 

لبناء مجتمع التقدم والتطور والنهوض«.
رئيس  بإسم  حنا  ال��خ��وري  تقدم  كلمته  ختام  وف��ي 
حردان  أسعد  النائب  اإلجتماعي  القومي  السوري  الحزب 
الفقيد  الرفيق  أه��ل  من  الشمالي  المتن  منفذية  وبإسم 
بأحر التعازي، شاكراً كل من واسى الحزب والعائلة بهذا 

المصاب الجلل.

خالل تشييع المناضل الياس عقل في بكفيا

خالل  عبدالله   علي  والرياضة  الشباب  وزير  عرض  
قاعة  في  والجمعيات،  الشبابية  المنظمات  مع  لقاء 
والجمعيات  الشباب  ودور  اهداف  الرياضية،  المدينة 
والرياضة  الشباب  وزارة  تنظمها  التي  الحملة  ف��ي 
واتحاد  المعنية  وال��وزارات  البيئة  وزارة  مع  بالتعاون 
كشاف لبنان وجمعية سيدرز للعناية، لتنظيف الشاطئ 
ايار   16 في  ستقام  التي  الكبير(  اللبناني،)حملةاالزرق 
2010 برعاية رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري على 
رأس  حتى  شماال  العريضة  من  اللبناني،  الساحل  طول 

الناقورة جنوبا. 
التقاء  ومنها:  اللقاء  أهداف  عبدالله  الوزير  واوضح 
نشاط  في  للمشاركة  الشواطئ  على  اللبناني  الشباب 
وطني موحد، رفع الحس الوطني والبيئي لدى الشباب، 
اذى  من  البحر  رواد  حماية  البحرية،  االحياء  حماية 
السياحي  الطابع  على  والمحافظة  الصلبة  النفايات 
للشواطئ اللبنانية. معلنا عن مشاركة فعاليات رسمية 

وخاصة في الحملة.
»تي  للمشاركين:  تؤمن  س��وف  الحملة  ان  واع��ل��ن 
المياه،  للكشاف،  وف��والراً  مشارك  لكل  وقبعة  شيرت« 
وبقية  وكمامات  أكف  من  للحملة  المطلوبة  والمعدات 
على  شاطئا   54 ستشمل  انها  موضحا  المستلزمات«، 
رأس  حتى  شماال  العريضة  من  اللبناني،  الساحل  طول 

الناقورة جنوبا. 
الحملة مؤمنة صحيا من وزارة الصحة  ان  الى  يشار 

العامة ضد الحوادث الطارئة. نقابة الصيادين 
رئيس  ب��ال��وزارة  مكتبه  في  عبدالله  الوزير  والتقى 

الصيادين  تعاونيات  ال��ص��ي��ادي��ن،  نقابة  واع��ض��اء 
واصحاب مراكب الصيد، حيث دعاهم الى المشاركة في 
اللقاء الشبابي لتنظيف الشاطئ اللبناني »حملة االزرق 

الكبير«. 
والداعم  االكبر  الشريك  »بأن  عبدالله  أكد  اللقاء  بعد 
الرئيسي لحملة تنظيف الشواطئ اللبنانية وبحره يجب 
الجميع  من  واالخبر  االدرى  فهم  الصيادين،  يكونوا  ان 
على  النفايات  تحدثه  الذي  والمؤذي  السلبي  بالتأثير 
تلك  من  ويعاني  عانى  من  اكثر  وهم   ، البحرية  االحياء 

اآلفة«.
الشكل  على  ستكون  انها  اوضح  المشاركة  آلية  وعن 
الثامنة  تمام  في  مرافئهم  في  الصيادين  تواجد  التالي: 
المنتدب  الموقع  رئيس  لدى  اسمائهم  تسجيل  صباحا، 
في  المشاركين  تقسيم  الكبير،  االزرق  حملة  قبل  من 

المواقع ثم تنطلق الحملة عند التاسعة.
داخل  اآلتية:  المواقع  في  العمل  سيجرى  انه  وشرح 
النفايات(،  الماء)رفع  سطح  النفايات(،  )رفع  الميناء 
محيط الميناء الخارجي )رفع النفايات( ورفع النفايات 
امكن«،  اذا  الصيادين  قبل  من  الميناء  قعر  في  الراكدة 
مشيرا الى ان اللقاء بحاجة الى: مراكب لمنطقة الروشة 
 - صيدا  لمنطقة  مراكب  المتطوعين(،  ونقل  )للتنظيف 
الزيرة( ومراكب  الزيرة )للتنظيف ونقل المتطوعين الى 
صباحا  والنصف  الثامنة  عند  البيضاء  الرملة  لمنطقة 
ولمدة ساعة«. من جهتهم، ابدى الصياديون استعدادهم 

في المشاركة.

الحملة �شت�شمل تنظيف 54 �شاطئًا على طول ال�شاحل

عبداهلل يدعو للم�شاركة في 16 اأيار

متى يعودون

من منا ينظر إلى اآلخر؟

البناء، ١٦ نيسان ٢٠١٠، صفحة ٥


