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ملحق

ا�سرة الوفاق
باأحر  خا�سة  وامل�سلمني  عامة  اللبنانيني  من  تتقدم   
اعاده  املبارك  اال�سحى  عيد  حلول  مبنا�سبة  التهاين 
اهلل على لبنان واللبنانيني والعاملي العربي واال�سالمي 

باخلري والربكات 

طرابلس مدينة خالية من السيارات " الحدث األول من نوعه في الشرق األوسط 
هال فاضل للوفاق: اعمل على تعزيز ثقافة المحافظة على البيئة 

الوضع البيئي من اولوياتي لما يشكله من خطر على المدى البعيد

اجلمهورية  رئي�س  فخامة  برعاية 
�سليمان  مي�سال  العماد  اللبنانية 
فا�سل  موري�س   " جائزة  من  ودعماً 
طرابل�س  بلديتي  مع  وبالتعاون   "
 " طرابل�س  �سباب  �سبكة  و"  وامليناء 
املتو�سط  البحر  بنك  من  وبتمويل 
موري�س  وجائزة   ، االأ�سا�سي  الداعم 
 apec- eco  : و�سركات  فا�سل  
وميدغلف    gaz - ، medco
يوم  طرابل�س  مدينة  يف  يقام  للتاأمني 
طرابل�س   " عنوان  حتت  طويل  بيئي 
وذلك   " ال�سيارات  من  خالية  مدينة 
يوم االأحد الواقع يف 13 ت�سرين الثاين 
اأن ي�سبق احلدث مهرجاناً  2011 على 
يوم ال�سبت يف 12 ت�سرين الثاين  فنياً 
راغب  الفنان  يحييه  الثامنة  ال�ساعة 
عالمة " �سفري البيئة لالأمم املتحدة 
" ، املهرجان والذي �سيعود ريعه لدعم 
اأر�س  على  �سيقام  البيئي  احلدث 
و�سيتم  الدويل  كرامي  ر�سيد  معر�س 
كدعوات  بطاقاتها  من   %  30 توزيع 
ر�سمية اأما باقي الدعوات ف�سيتم بيعها 
باأ�سعار زهيدة كي يت�سنى جلميع اأبناء 
املدينة امل�ساركة . احلدث البيئي يبداأ 
من  ظهراً  ع�سر  الثانية  ال�ساعة  عند 
يوم االأحد الواقع يف 13 ت�سرين الثاين 
الثامنة  ال�ساعة  لغاية  وي�ستمر   2011
طريق  امل�سار  ي�سمل  اأن  على  م�ساًء 
" الوايل  امليناء بدءاً من �سوبرماركت 
" و " ال�سيتي كومبلك�س " و�سواًل اىل 
�سنرتال امليناء ومن ثم يعود لي�ستكمل 
 " " م�ست�سفى احل�سيني  م�سريته من 
امليناء  وكورني�س   " ال�سراع   " ف�ساحة 
و�سواًل اىل �سوق ال�سمك ، بحيث متنع 
ال�سوارع  تلك  يف  املرور  من  ال�سيارات 
ذهاباً واياباً ا�سافة اىل منع ركنها على 
فقط  الذهاب  جلهة  الطرقات  جانبي 

باجتاه امليناء . 
ن�ساطات  البيئي  احلدث  ويت�سمن 
وثقافية  وفنية  وبيئية  ريا�سية 

وم�سابقات واألعاب ترفيهية . 
" �سبكة  فتنظمها  الريا�سية  اأما      -
القدم  كرة  وت�سمل   " طرابل�س  �سباب 
و�سباق   – ماراتون   – ال�سلة  كرة   –

دراجات هوائية واألعاب اأخرى .  
ما  فتتوزع  الفنية  الن�ساطات      -
وحتديداً   البحر  كورني�س  امليناء  بني 
ال�سيخ عفان حيث  بالقرب من مقهى 
الفرتة  بني  احلدث  افتتاح  �سيتم 
ال�ساعة 12 وي�ستمر لغاية  املمتدة من 
الكلمات ومن  الواحدة فتلقى  ال�ساعة 
ثم ي�ستكمل املهرجان بعرو�سات فنية 
داخل  من  متعددة  فرق  على  تتوزع 

وخارجه  لبنان 
وكمحاولة   ،
اجلميع  ال�سراك 
احلدث  هذا  يف 
الطويل  البيئي 
هناك  �سيكون 
للن�ساط  نقطة 
عند  تقام  الفني 
امليناء  طريق 
بجانب دار ال�سمال 
فرقاً  وتت�سمن 

فنية متنوعة . 
الن�ساطات      -
وت�سمل  البيئية 
�سناعة  �سباق 
�سيارات تعمل على 
ال�سم�سية  الطاقة 
طالب  به  ي�سارك 
من  اختيارهم  مت 
مدار�س  ع�سرة 
امليناء  يف  موزعة 
اأن  وطرابل�س على 
اأعمارهم  ترتاوح 
 13 و   10 ال  بني 
�سنة و�سوف جترى 
التدريبات  لهم 
بغية  الالزمة 
ال�سباق  خو�س 
يرافق  اأن  على   ،
لزرع  عملية  ذلك 
ي�سارك  االأ�سجار 
بها طالب املدار�س 

 .
فن  وت�سمل  اأخرى  م�سابقات      -
اأن  على  احلدث  دعم  بهدف  الت�سوير 
�سيحدد  النتائج يف موعد الحق  تعلن 
، ا�سافة اىل  خالل �سهر كانون االأول 
الر�سم والذي �سي�سارك به اأي�ساً طالب 
من مدار�س متنوعة على اأن ال تتجاوز 
اأعمارهم ال 10 �سنوات واىل جانب كل 
ذلك هناك ن�ساطات ترفيهية لالأطفال 
عند كل تقاطع يف امل�ساحة املمتدة من 
البحر  كورني�س  وحتى  امليناء  طريق 
وت�سم األعاب وحلقات رق�س ور�سومات 

واألعاب كرتونية واألعاب نفخ
الوفاق التقت مديرة م�سروع طرابل�س 
هال  ال�سيدة  ال�سيارات  من  خالية 

فا�سل وكان احلوار التايل:
فا�سل  هال  ال�سيدة  امل�سروع  مديرة 
هناك  باأن  احلقيقة   : قائلة  حتدثت 
�سعوا  املدينة  �سباب  من  جمموعة 
على  عملنا  والتي  الفكرة  الطالق 
تطويرها والنائب روبري فا�سل فكان 

" طرابل�س مدينة خالية من  احلدث 
تظاهرة  اأردناها  والذي   " ال�سيارات 
ت�سم  طرابل�س  مدينة  يف  جماهريية 
املدينة  داخل  من  االآالف  حولها 
وخارجها من جهة ، ف�ساًل عن ر�سالة 
من  توخيناها  والتي  البيئية  التوعية 

وراء هذا احلدث البيئي . 
ورداً على �سوؤال قالت : هو االأول من 
وميكننا   ، االأو�سط  ال�سرق  يف  نوعه 
القول باأن مدينة طرابل�س ا�ستطاعت 
هذا  يف  العربية  املدن  كل  ت�سبق  اأن 
ال�سعي  هذا  كل  من  واالأهم   ، املجال 
هذه  مثل  تكرار  بغية  للمتابعة 
تعود  اأن  �ساأنها  من  والتي  االأن�سطة 
امل�ساركة  ناأمل   ، اجلميع  على  بالنفع 
الكثيفة من قبل ابناء املدينة والذين 
مل�سنا لديهم تعاوناً ايجابياً ف�ساًل عن 
املوؤ�س�سات التي �سارعت اىل امل�ساركة . 

اأكرث من ر�سالة ولعل  الن�ساط يحمل 
هذه  على  االأ�سواء  ت�سليط  االأهم 
طريق  عن  وذلك   ، املحرومة  املدينة 
هذا  يف  وال�سعبي  ال�سيا�سي  احل�سور 

عن  ناهيك   ، اليوم 
الفني  املهرجان 
�سي�سبق  والذي 
و�سيحييه  احلدث 
راغب  الفنان 
ك�سفري  عالمة 
طبعاً   . للبيئة 
كثرية  الن�ساطات 
الفني  ومنها 
والثقايف والريا�سي 
نتمنى على اجلميع 
مثل  يف  امل�ساركة 
عن  املبادرات  هذه 
امل�ساركة  طريق 
اآرائهم  بادالء 
�سناديق  يف 
ت  حا ا قرت ال ا
على  �ستوزع  والتي 
بهدف  الطرقات 
على  االطالع 
من  التي  االأفكار 
امل�ساهمة  �ساأنها 
االأن�سطة  احياء  يف 
املتنوعة يف املدينة . 
اأن  على  اأكدت  كما 
تتم  التح�سريات 
فريق  خالل  من 
عمل ي�سم �سريحة 
اأبناء  من  كبرية 
بالتن�سيق  املدينة 
موري�س  جائزة  مع 
، الواقع باأن  فا�سل 
احلدث  تخدم  تعاون  روحية  هناك 
�سوؤال  على  ورداً   . اجناحه  بهدف 
قالت : هو االأول من نوعه يف ال�سرق 
االأو�سط ولهذا نحن ناأمل النجاح من 
خالل امل�ساركة الكثيفة فيه . وف�ساًل 
ملدينة  �سيحولها  التي  االأ�سواء  عن 
طرابل�س فانه يحمل يف طياته الكثري 
والتي  البيئية  التوعية  ر�سائل  من 
نحن باأم�س احلاجة اليها يف جمتمعنا 

للم�ساركة  �سيكون  اأنه  اىل  وا�سارت 
على  ترتكز  كونها  ايجابياً  دوراً 
عاملني ال�سيا�سي نظراً حل�سور رئي�س 
و�سعبية   ، االفتتاح  حفل  اجلمهورية 
ال�سمالية  املناطق  كل  من  كثيفة 
اىل  املواطنني  لنقل  با�سات  وهناك 
اما  الن�ساطات  ومعظم  احلدث  مركز 

جمانية واما بتعرفة مقبولة . 
كما ا�سارت اىل تنظيم 

�سباق ال�سيارات على الطاقة ال�سم�سية 
املهند�س   " ا�سم  الن�ساط  على  يطلق 
تلميذ   100 فيه  وي�سارك   " ال�سغري 
خا�سة  مدار�س  عدة  من  وتلميذة 
عمر  من  يكونوا  اأن  على  ور�سمية 
الور�سة   . �سنة   13 ولغاية  �سنوات   9
االأوىل متت ل 50 تلميذاً ، وقد متكنوا 
�سديدة  مبهارة  �سياراتهم  �سناعة  من 
عن  امل�سوؤولة  اأن  اىل  اال�سارة  وجتدر 
وهي  �سميطلي  رنا  هي  امل�سروع  هذا 
كافة  على  امل�سروع  هذا  مبثل  تقوم 
على  حازت  وقد  اللبنانية  االأرا�سي 
 . وعاملي  عربي  م�سروع  اأف�سل  جائزة 
باأننا مل�سنا جتاوباً كبرياً من  احلقيقة 
طالبهم  ا�سراك  بغية  املدار�س  ادارات 
يف ن�ساطات جديدة والطالب اأنف�سهم 
االأن�سطة  هذه  ملثل  متحم�سون  بدوا 
والتي تظهر مهاراتهم ، ويوم الن�ساط 
ال�سيارات  لهذه  �سباق  هناك  �سيكون 
االأول  الثالثة  باملراتب  يفوز  ومن 
عن  عبارة  هي  جوائز  على  يح�سل 
�سناديق حتتوي معدات ل�سناعة اآالت 

�سغرية تعمل على الطاقة ال�سم�سية
وقد تابعت قائلة بانها تتلقى ات�ساالت 
عديدة القامة هذا امل�سروع يف مناطق 
لبنانية اخرى يف وقت الحق كما تلقت 
يف  �سبابية  جمموعات  من  ات�ساال 
االردن تطلب منها تنظيم هذا امل�سروع 

يف اململكة االردنية الها�سمية 
االأهايل  جميع  على  متمنية  وختمت 
بغية  احلدث  يوم  بكثافة  امل�ساركة 

ت�سجيع اأبنائهم .
حاورها: غ�سان حلواين - رميا ايعايل
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