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افتتاح حديقة البطريرك المعوشي في المدور - الكرنتينا

افتتحت بلدية بيروت، باالشتراك مع جامعة القديس يوسف، وبالتعاون مع 
السفارة الفرنسية، حديقة البطريرك بولس المعوشي في المدور - الكرنتينا، 
بحضور ممثل الرئيس المكلف سعد الحريري الدكتور داوود الصايغ، النائب 
نديم الجميل، الوزير السابق نقوال صحناوي، ممثل الوزير السابق وديع الخازن 
ميشال متى، محافظ بيروت القاضي زياد شبيب، ممثل المدير العام ألمن 
الدولة اللواء جورج قرعة المقدم جول شبيب، رئيس المجلس البلدي لبيروت 
جمال عيتاني، إضافة إلى وفد من السفارة الفرنسية وعدد من مخاتير بيروت 

وأعضاء البلدية وفاعليات.
بعد كلمة لعضو المجلس البلدي ورئيس لجنة الحدائق في بلدية بيروت 
غابي فرنيني، ألقى شبيب كلمة قال فيها: “هذا الحي المدور- الكرنتينا، 
اسمه التاريخي يوحي بأنه كان منطقة منبوذة، يتم فيه الحجر على 
األشخاص أو البضائع التي تأتي من خالل المرفأ ألنه قريب من مرفأ بيروت، 

لكن اليوم لم ولن يعود من هذا التاريخ إال التسمية فقط. أهل هذا الحي صدى البلد 
األعزاء بتنوعهم، هم أبناء لهذه المدينة الحبيبة ومواطنون كاملو المواطنة 
واالنتماء الى المدينة. ونحن، المجلس البلدي ورئيسه وأنا، ملتزمون أخالقيا
وقانونيا بإنصافهم، وهذا مسار بدأ مؤخرا، ولن يتوقف حتى ان يشعروا 
جميعا بأنهم فعاًل أبناء هذه المدينة، ليس بالكالم وإنما في الوقائع، وهذه 

الحديقة اليوم هي بداية اإلنجازات المزمع تحقيقها لهذه المنطقة”.
من جهته، أشار عيتاني إلى أن “لهذه الحديقة رموزا عدة مهمة”، وقال: 
“النقطة األولللى، أنها منطقة تجمع أطرافا وأطيافا مختلفة من الشعب 
اللبناني. أما النقطة الثانية فهي للحفاظ على األشجار التي وجدت في 

المنطقة منذ عشرات السنين”.
ولفت إلى أن “منطقة المدور - الكرنتينا أهميتها كبيرة في مدينة 
بيروت”، وقال: “لذا، وضع المجلس البلدي خطة مفصلة إلعادة إنمائها 
وتطويرها، خصوصا أنها تحتاج إلى عمل كثير وبنى تحتية وحدائق أكثر. كما 
تحتاج إلى تطوير دورها اإلقتصادي واإلنمائي وتفعيله، فهذا الكالم لم يأت 
من عدم، بل أتى في إطار خطة موجودة ستنفذها البلدية خطوة بعد خطوة”.




