جمعية حماية جبل موسى تفتتِح الحلقة الكاملة للمسارات السياحيّة

افتتحت جمعيّة حماية جبل موسى رسميا ً أمس الخميس الحلقة الكاملة للمسارات السياحيّة في محميّة جبل
موسى للمحيط الحيويّ ،في احتفال أقامته عند مدخل المحميّة في قهمز (بيدر الشوك) ،بحضور رئيسة الهيئة
الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية مستشارة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لشؤون البيئة السيدة كلودين
عون روكز ،ورئيسة دائرة األنظمة األيكولوجية في وزارة البيئة الرا سماحة ،ورؤساء بلديّات البلدات
المجاورة ومخاتيرها وناشطين بيئيّين والجهات المعنية بقطاع السياحة البيئيّة في لبنان وإعالميّين وصحافيّين.
وأكدت الجمعية التي تزامن هذا اإلفتتاح مع العيد العاشر لتأسيسها ،أن وجود المحمية ساهم في زيادة
"الحركة اإلقتاادية المستدامة" في المنطقة ،وفي حماية التقاليد والترا ال الطبيعة فحس..
واستُه ّل اإلحتفال الرسم ّي بجولة مشي على "مسار البنفسج" الجديد ،والذي معه إكتملت حلقة المسارات،
مما أتاح للمشاركين التعرّف على فرادة محميّة جبل موسى الطبيعيّة والثقافيّة.
رضت منتجات جبل موسى
وأُقيم اإلفتتاح الرسم ّي في محيط مركز اإلستقبال عند مدخل المحميّة ،حيث ُع َ
الغذائيّة والحرفية.
ألقى رئيس الجمعية بيار ضومط كلمة ذ ّكر فيها بجهود الجمعيّة ومثابرتها خالل السنوات العشر التي مضت
على تأسيسها ،للحفاظ على هذا الجبل وحمايته ولوضعه على الخريطة السياحيّة العالميّة ،وذلك "به ّمة
الداعمين والمؤمنين بقضيّة الجمعيّة وأهدافها" .وأضاف أن "هدف الجمعية األه ّم هو اإلنماء المحلّي
المستدام" ،كاشفا ً في هذا اإلطار ّ
أن"الحركة اإلقتااديّة المستدامة تزداد يوما ً بعد يوم في المنطقة وتجعل من
جبل موسى محميّة حامية لتقاليدنا وتراثناولهويّتنا وجذورنا ".
وتحدثت كلودين عون روكز ،فشددت على توصيات رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ب"تشجيع
ومساعدة كل المشاريع البيئية لحماية الطبيعة" ،وقالت" :اكتشفنا اليوم في مشوارنا أشياء جديدة ،كالمشحرة
وحياة الخنازير وكيفية حماية الاخور ،إضافة إلى أنواع عدة من األعشاب واألزهار" ،ونوهت ب"طريقة
عيش اللبنانيين قديما واحترامهم للبيئة" ،ودعت الى "زيارة المحمية وتشجيع السياحة البيئية والثقافية
والاحية والرياضية".
ون ّوه الداعم للمشروع عضو رابطة أصدقاء جبل موسى السيد خليل فتّال بـ"الدور الرياد ّ
ي الذي تؤ ّديه جمعية
حماية جبل موسى" ،داعيا ً الحاضرين ليكونوا "سفراء فاعلين للجمعيّة داخل لبنان وخارجه ألن تطلّعات
الجمعية غير محدودة والمبادرات من هذا النوع ال يمكن لشيء أن يوقفها".
وأعرب الرياض ّي سيلفيو شيحا في كلمته عن امتنانه الكبير للجمعيّة الختياره الختبار المشي على الحلقة
الكاملة لمسارات المحميّة برفقة خبراء بيئيّين متمرّسين ،مش ّدداً على أهمية "التن ّوع البيولوجي والثقاف ّي الفريد
في المحميّة" وداعيا ً الجميع إلى أن "يعيشوا هذا االختبار بأنفسهم".
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