إشعبر صحفي

بيروث2012-11-13 :

اعالن البلداث الفبئزة بمسببقت "بلدتي بيئتي" السنويت الثبنيت
ٌُظى يسكص زًبٌخ انطجٍؼخ (إثظبز ظبثمبً) فً اندبيؼخ االيٍسكٍخ فً ثٍسٔد اززفبل إػالٌ انجهداد
انفبئصح فً يعبثمخ "ثهدرً ثٍئزً" نهؼبو ٔ 2102ذنك ثسػبٌخ يدٌس ػبو االادازاد ٔانًدبنط انًسهٍخ فً
ٔشازح انداخهٍخ ٔانجهدٌبد.
ٔظٍمبو ْرا االززفبل فً ظٕق انظبغخ فً ٔظط ثٍسٔد – ظٕنٍدٌس ػُد انؼبشسح يٍ طجبذ اندًؼخ 01
رشسٌٍ انثبًَ اندبزي زٍث ٌُفززر يؼسع نخسائط ثٍئٍخ رظٓس انغُى انطجٍؼً ٔانًجبادزاد انجٍئٍخ فً
 01لسٌخ يشبزكخ فً انًعبثمخٔ .ظٍُؼسع اثُبء االززفبل فٍهى ٔثبئمً ٌُعهط انضٕء ػهى افضم ػًم
ثٍئً خبص ثكم ثهدحٌ ،هٍّ ٔرٕشٌغ اندٕائص خالل يؤرًس طسبفًٔ .ظٍعزًس يؼسع انخسائط انجٍئٍخ
ٌٕيً انعجذ ٔ 01االزد 01رشسٌٍ انثبًَ.
ٔظٍسضس االززفبل يًثهٕ اكثس يٍ  01شسكخ ٔيؤظعخ رؼًم فً زمم انعٍبزخ انجٍئٍخ ٔانسٍبح
انًعزدايخ.
ٔلد رى رسدٌد يؼبٌٍس انُدبذ فً انًعبثمخ يٍ لجم ندُخ اظبررح يٍ اخزظبطبد يخزهفخ فً اندبيؼخ
االيٍسكٍخ فً ثٍسٔدٔ .يُُسذ كم ثهدح يشبزكخ فً انًعبثمخ خبزطخ خٌٕخ رّظٓس يؼبنًٓب انجٍئٍخٔ .لد
ادايذ انًعبثمخ يب ٌمبزة انعُخ ،لبو خالنٓب خجساء يٍ انًسكص ٔندبٌ انجهداد انًشبزكخ ثبػًبل يعر
يٍداٍَخ ندًغ انًؼهٕيبد ػٍ انًؼبنى انجٍئٍخ نهجهداد ٔانًجبادزاد انًسهٍخ انًعزدايخ ٔرجٍبَٓب ػهى خسائط
ثٍئٍخٔ .رًّٕل يؤظعخ كٕكب كٕال انؼبنًٍخ ْرِ انًعبثمخ انعٌُٕخ.
ٔلد أػهُذ يدٌسح يشسٔع انًعبثمخ اندكزٕزح ظهًى َشبثخ رهسٕق َزبئدٓب ْرِ انعُخٔ .لبنذ إٌ فسٌك
ػًم "ثهدرً ثٍئزً" خهض انى يب ٌهً :فً يؼظى انجهداد انًشبزكخ فً انًعبثمخٌ ،صٌد انغطبء األخضس
ػهى ٌٔ ,%21سٕي اكثس يٍ  22طُف يٍ األشدبز انسسخٍخ انًٕطٍُخ انى خبَت ػشساد االػشبة
انجسٌخ ذاد انفبئدح انظسٍخٔ .لد اظٓسد يؼظى انجهداد زغجزٓب فً رشدٍغ َشطبد ثٍئٍخ يثم انًشً
ٔزكٕة اندزاخبد انٕٓائٍخ فً انطجٍؼخ ٔرعهك اندجبل ٔانزُصِ ػهى اندزٔة انزمهٍدٌخ ٔانزخٍى انجٍئً
ٔغٍسْب ،اذ رُظس انجهداد انًشبزكخ انى انعٍبزخ انجٍئٍخ كًظدز اضبفً ندػى االلزظباد انًسهً ٔٔظٍهخ
نهًسبفطخ ػهى انًعبزبد انخضساء ٔاالزاضً انؼبيخ.

ٔأضبفذ اندكزٕزح رهسٕق ًْٔ ،زئٍعخ لعى رظًٍى انًعبزبد انخضساء ٔإادازح انُّظى انجٍئٍخ فً
اندبيؼخ األيسٌكٍخ فً ثٍسٔد ٔػضٕ يؤظط فً يسكص زًبٌخ انطجٍؼخ ،أٌ فسٌك انؼًم ٔخد اٌ انجهداد
انًشبزكخ فً يعبثمخ ْدا انؼبو ،يدزًؼخ ،لد خظظذ يب ٌمبزة 011,111و 2يٍ االزاضً انؼبيخ
ألػبادح رشدٍسْب .كًب الزظ انفسٌك اٌ ػداداً يٍ انجهداد انًشبزكخ لد ثبادزد ثبنؼًم ػهى انسد يٍ
انًًبزظبد انًضسح نهجٍئخ يثم انظٍد انؼشٕائً ٔانسػً اندبئس ٔاالظزؼًبل غٍس انًعزداو نهثسٔح
انسسخٍخ.
ٔلد اَطهمذ يعبثمخ "ثهدرً ثٍئزً" انعٌُٕخ نهًسح األٔنى فً طٍف انؼبو انًبضً  2100نزعهٍط
انضٕء ػهى أًٍْخ ادٔز انجهداد فً زًبٌخ انطجٍؼخ انًسهٍخ.
رأظعذ اندبيؼخ األيٍسكٍخ فً ثٍسٔد فً انؼبو ٔ 0111رؼزًد انُظبو انزؼهًًٍ األيٍسكً انهٍجسانً
نهزؼهٍى انؼبنً كًُٕذج نفهعفزٓب انزؼهًٍٍخ ٔيؼبٌٍسْب ٔيًبزظبرٓبٔ .اندبيؼخ ًْ خبيؼخ ثسثٍخ ردزٌعٍخ،
رضى ٍْئخ رؼهًٍٍخ يٍ أكثس يٍ  600أػضبء ٔخعًبً طالثٍبً يٍ زٕانً  8000طبنت ٔطبنجخ .رمدّو
اندبيؼخ زبنٍبً يب ٌُبْص يبئخ ثسَبيح نهسظٕل ػهى انجكبنٕزٌٕضٔ ،انًبخٍعزسٔ ،اندكزٕزأِ ،اندكزٕزاِ
فً انطت .كًب رٕفّس رؼهًٍبً طجٍبً ٔردزٌجبً فً يسكصْب انطجً انري ٌضى يعزشفىً فٍّ  221ظسٌساً.
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