
بلدية بريوت تفتتح حديقة البطريرك املعو�صي بالكرنتينا

�صبيب: ملتزمون اأخالقيًا وقانونيًا باإن�صاف اأهايل املدور
عانت منطقة املدور – الكرنتينا 
ــيــرًا خـــال السنوات  إمنــائــيــًا كــث
املاضية، بداية من اخللل في البنى 
البيئي  بالوضع  مـــرورًا  التحتية، 
السيىء، الذي يسيطر على أجواء 
املنطقة منذ أزمة النفايات، ووصواًل 
إلى وضع تلك املنطقة على الهامش 
مبـــا يــخــص املـــشـــاريـــع واخلطط 

اإلمنائية السابقة ملدينة بيروت.
الــيــوم ليس كــاألمــس، حيث قام 
ـــيـــروت برئاسة  ــة ب ــدي ــل مــجــلــس ب
املــهــنــدس جــمــال عــيــتــانــي بوضع 
ملنطقة  إمنائية  استراتيجية  خطة 
املــدور، تشمل العديد من النواحي 
التي حتتاج إليها املنطقة وأهلها، 
اضافة الــى لــقــاءات عديدة قــام بها 
مــحــافــظ الــعــاصــمــة الــقــاضــي زياد 
شبيب مع فاعليات ومخاتير منطقة 
املدور، مت خالها احلديث عن امور 

اصاحية ستشمل املنطقة.
وفــي الــســيــاق، افتتحت بلدية 
بـــيـــروت ظــهــر أمــــس، باالشتراك 
مــــع جـــامـــعـــة الـــقـــديـــس يوسف، 
وبالتعاون مع السفارة الفرنسية، 
حديقة البطريرك بولس املعوشي 
الكرنتينا، بحضور  فــي املـــدور – 
ممـــثـــل الـــرئـــيـــس املـــكـــلـــف سعد 
احلريري الدكتور داوود الصايغ، 
ــائــب نــــدمي اجلـــمـــّيـــل، الوزير  ــن ال
الــســابــق نــقــوال صــحــنــاوي، ممثل 
ــــع اخلـــازن  ــســابــق ودي ـــوزيـــر ال ال
مــيــشــال مـــتـــى، مــحــافــظ بيروت 
ـــقـــاضـــي زيــــــاد شـــبـــيـــب، ممثل  ال
ــة اللواء  ــدول املــديــر الــعــام ألمــن ال
جــورج قرعة، املقّدم جــول شبيب، 
رئــيــس املــجــلــس الــبــلــدي لبيروت 
جــمــال عــيــتــانــي، إضــافــة إلـــى وفد 
مــن السفارة الفرنسية وعــدد من 
البلدية  بيروت وأعــضــاء  مخاتير 

وفاعليات. 
بداية، أكد عضو املجلس البلدي 
ورئيس جلنة احلــدائــق في بلدية 
بلدية  أّن  فرنيني  غــابــي  بــيــروت 
بيروت ستقف الــى جانب منطقة 

املدور الكرنتينا«.

من اليمني: ممثل الرئيس احلريري الصايغ، احملافظ شبيب، عيتاني، النائب اجلمّيل والوزير السابق صحناوي خالل إزاحة الستار

 مــن جهته، ذكــر احملــافــظ زياد 
ــــدور-  شــبــيــب أّن »هــــذا احلــــي امل
الكرنتينا، اسمه التاريخي يوحي 
ــه كـــان مــنــطــقــة مــنــبــوذة، يتم  ــأن ب
فــيــه احلــجــر عــلــى األشـــخـــاص أو 
البضائع التي تأتي من خال املرفأ 
ــه قــريــب مــن مــرفــأ بــيــروت، لكن  ألن
اليوم لم ولن يعود من هذا التاريخ 
إال التسمية فقط. أهــل هــذا احلي 
األعـــزاء بتنوعهم، هم أبناء لهذه 
املدينة احلبيبة ومواطنون كاملو 

املواطنة واالنتماء الى املدينة«.
ــد »أنــنــا ملتزمون أخاقيًا   وأك
املدور،  اهالي  بإنصاف  وقانونيًا 
وهـــــذا مـــســـار بــــدأ مــــؤخــــرًا، ولن 
يــتــوقــف حــتــى يــشــعــروا جميعًا 
ــاء هـــذه املدينة،  ــن بــأنــهــم فــعــًا أب
ليس بالكام وإمنــا فــي الوقائع، 
وهـــذه احلــديــقــة الــيــوم هــي بداية 
اإلجنـــازات املــزمــع حتقيقها لهذه 

الــى ان »املشروع  املنطقة«، الفــتــًا 
انطلق مع املجلس البلدي السابق، 
ــاء لنا  وال بــد لنا أن نشكر أصــدق

كانوا في املجلس السابق«.
البلدي  »املـــجـــلـــس  وخــــتــــم:   
اإلدارة  أن  ـــم  ـــعـــل ي احلـــــالـــــي 
ــك، تلقف هذا  ــذل اســتــمــراريــة. ول
املــــشــــروع وســــــارع اخلـــطـــى في 
تسريع اجنــازه، ونــرى مثااًل حيًا 
على ذلــك حماسة الرئيس جمال 
ــهــذا املـــشـــروع وغيره  عــيــتــانــي ل

ولهذه املنطقة عموما«.
 بدوره، أشــار عيتاني إلــى أن 
»لهذه احلديقة رموزا عدة مهمة«، 
أنها  ــــى،  األول »الــنــقــطــة  مضيفا: 
وأطيافا  أطـــرافـــا  جتــمــع  منطقة 
مختلفة من الشعب اللبناني. أما 
النقطة الثانية فهي للحفاظ على 
األشجار التي وجدت في املنطقة 
منذ عشرات السنني«، والفتا إلى 

الكرنتينا   - املــــدور  »منطقة  أن 
أهــمــيــتــهــا كـــبـــيـــرة فــــي مدينة 

بيروت«.
من ناحيته، قال رئيس جامعة 
الــقــديــس يــوســف ســلــيــم دكـــاش: 
لصنع  اإلرادات  تلتقي  »عــنــدمــا 
اخلــيــر واجلــمــال ال شـــيء يوقف 
يبارك  عندما  التنفيذ، خصوصا 
ــيــب، نحن  ــعــمــل احملـــافـــظ شــب ال
هـــنـــا لــنــحــتــفــل بـــنـــجـــاح املهمة 
املشتركة في إنشاء هذه احلديقة، 
فـــاجلـــامـــعـــات حتــمــل 3 مهمات 
أساسية، ورمبا 4، وهي: التعليم 
ونقل املعارف واملهارات والبحث 
الــى فتح أبواب  العلمي، اضافة 
ـــام حــامــلــي شهاداتها  الــعــمــل أم
من  املجتمع  خدمة  على  والعمل 

الباب الواسع«. 
 حممد املدين  
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