
 
 

يدعم درب الجبل اللبناني والسياحة  (BLC Bank) "البنك اللبناني للتجارة "بي أل سي – 9102أيلول/سبتمبر  92أفقا، في 

 !المستدامة في لبنان

 

أيلول/سبتمبر  92والمجتمع المحلّي في  (LMTA) وجمعية درب الجبل اللبناني (BLC) اجتمع كّل من البنك اللبناني للتجارة

 .أفقا(، في قضاء جبيل شمال لبنان –من درب الجبل اللبناني )العاقورة  11لالحتفال بالقسم

التابع لجمعية درب  (Adopt A Trail program) "ى دربفي إطار برنامج "تبنّ  11تبنّى البنك اللبناني للتجارة دعم القسم 

الجبل اللبناني. ويربط هذا القسم من درب الجبل اللبناني منطقة العاقورة ومنطقة أفقا ببعضهما ويتضّمن منحدرات خاّلبة، باإلضافة 

 .إلى مساحة تغّطيها أشجار اللّزاب والبساتين المزروعة

كلم وصيانته وتنظيفه، ووضع العالمات المناسبة، ضمن إطار البرنامج، وذلك  91.2لممتدّ على وقد تّم  إعادة النظربهذا القسم ا

لتوجيه وإرشاد هواة المشي على الدرب. كما ودعم هذا البرنامج تنفيذ برنامج جمعية درب الجبل اللبناني "درب لكل صّف" في 

سنة في نشاطات بيئية تعليمية صفيّة وميدانيّة خالل  11و 11ن تلميذًا تتراوح أعمارهم بي 24مدرسة قرطبا الرسمية، حيث شارك 

صفوف وسائل عديدة لتساعدهم بالقيام بنشاطات نشر الوعي وأخالقيات  2السنة الدراسيّة. وقد قدّم هذا البرنامج التعليمي لمعلّمين 

الممارسات  مشرفين المستقبليين على أفضلالمحافظة على المياه والتراث الثقافي والطبيعي وذلك بهدف تشجيع الجيل الناشئ وال

 .فيما يخّص الدرب والبيئة

وتشرح السيدة يمنى زيادة كرم، رئيسة مجموعة المسؤولية االجتماعية للشركات واإلستدامة في البنك اللبناني التجاري "في البنك 

ع ضمن فشراكتنا مع درب الجبل اللبناني تق اللبناني التجاري، نحن نؤمن أّن دورنا في المجتمع ال يقتصر على االقتصاد فحسب.

التزام البنك اللبناني التجاري الطويل األمد بالمحافظة على التراث الطبيعي اللبناني والثقافة، وينبع ذلك من إيمان البنك، كمؤسسة 

ناس. فنحن يجية تشمل جميع المالية مسؤولة، أن المسار إلى مستقبل مستدام يبدأ بالمحافظة على مواردنا الطبيعية من خالل استرات

نلتزم، من خالل تبنّينا لهذا القسم، بأن نقوم بدورنا في نشر الوعي حول جمال وغنى جبالنا اللبنانية باإلضافة إلى دعم تنمية 

 ".مناطقنا الريفية والسياحة الزراعية، وتمكين مجتمعاتنا المحلية طوال هذا الوقت

البنك اللبناني التجاري جانبًا إلى جنب مع هواة المشي باكتشاف جزء من الدرب وأزاحوا  ولالحتفال بهذا النهار، شارك موّظفو

الستار عن لوحة المعلومات في منطقة المنيطرة، وتبع ذلك خطابات رئيسية واستمتع المشاركون باستقبال ريفي في بيت الضيافة 

 ."غيتا بيد أند بلوم" الواقع في مجدل العاقورة

يا كركور، رئيسة جمعية درب الجبل اللبناني أن "استدامة درب الجبل اللبناني والبيئة هي قضية وطنية ال يمكن وتقول السيدة ما

تحقيقها سوى بمشاركة جميع الجهات المعنية والقطاع الخاص الذي يعتبر واحدًا من أهّمها." وأضافت "على القطاع الخاص أن 

. وتعرب جمعية درب الجبل اللبناني عن امتنانها لدعم البنك اللبناني التجاري الذي هو يكون محفًّزا كبيًرا على االستدامة في البلد

 ".شريك يتمتّع بأخالقيات التنمية المستدامة والتغيير الحقيقي

، دعم رئيس 9412آذار/مارس  92ويتماشى هذا الدعم مع المجهود الذي تبذله جمعية درب الجبل اللبناني لحماية الدرب. ففي 

لحماية درب الجبل  Hike it Protect it "ورية اللبنانية العماد ميشال عون حملة جمعية درب الجبل اللبناني "مشي لتحميالجمه

اللبناني، األمر الذي أعطى الدرب صفة رسميّة وطابع وطني، داعيا جميع الجهات المعنية لدعم وترويج هذا الدرب كّل ضمن 

 .واليتها


