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مناطق
بلدية حارة حريك ّ
لقاء مع ي ّمين
تنظم ً

ور�شة عمل للإعالميين حول «الأطفال اللبنانيين مكتومي القيد»

ثمانون �ألف مواطن ي�س�ألون :مَن نحن؟!
طي
أحمد ّ

عندما يغيّب الموت عزيزاً ،سرعان ما نقول عنه« :رحل جسداً ،لكن روحه باقية بيننا وال
تغادرنا» .ر ّبما تكون هذه الحالة عادية ،إذ إن الموت والحياة ،يبقيان خارج إرادة اإلنسان...
يفسر لنا ،كيف يكون أحدهم بيننا جسدا ً وروحاً ،إنما رسميا ً ـ على ذ ّمة
ولكن ،هل ألح ٍد أن ّ
الدولة ـ هو غير موجود.
كيف يمكن لنا أن نصدق ،ونحن في هذا القرن المتقدم من الزمن ،ونفتخر بكل ما أتينا به
يتوجهون
من تط ّور ،كيف لنا أن نصدق أن في بلدنا أطفاالً ما زالوا يبحثون عن إجاب ٍة لسؤال
ّ
به يوميا ً إلى الدولة وهو« :من نحن؟!».
هل يليق بنا أن ندّعي التطور والتقدم والديمقراطية وغنى التنوع ،والتحدث بكل لغات

افتتحت ف��ي وزارة اإلع�ل�ام أم���س ،ورش��ة
عمل متخصصة لإلعالميين ،ح��ول «األطفال
اللبنانيين مكتومي القيد» ،برعاية وزير اإلعالم
رمزي جريج ،ومن تنظيم لجنة معالجة أوضاع
األطفال اللبنانيين مكتومي القيد ،بالتعاون مع
«مؤسسة الرؤية العالمية» ،بحضور الوزيرة
السابقة منى عفيش ،مدير عام وزارة اإلعالم
الدكتور حسان فلحة ،مدير اإلذاع��ة اللبنانية
محمد ابراهيم ،مديرة الوكالة الوطنية لإلعالم
ل��ور سليمان صعب ،مدير ال��دراس��ات خضر
ماجد ،رئيسة لجنة معالجة أوض��اع األطفال
اللبنانيين مكتومي القيد المحامية آليس كيروز
سليمان ،سناء معلوف من «الرؤية العالمية»،
القاضية رنا عاكوم عن هيئة القضايا في وزارة
العدل ،مديرة معهد حقوق اإلنسان في نقابة
المحامين في بيروت المحامية إليزابيت زخريا
سيوفي ،وممثلين عن ال���وزارات والجمعيات
األهلية المعنية.
وألقى جريج كلمة قدّم في بدايتها التعازي
إلى الجسم اإلعالمي وقناة «المنار» باستشهاد
مراسلها ورفيقيه في سورية ،مشيرا ً إلى أنهم
«ينضمون إلى قافلة من شهداء الصحافة الذين
قدموا حياتهم على مذبح الكلمة الحرة».
وق��ال« :إن مشكلة األطفال مكتومي القيد،
التي غاب حلها لعقود طويلة بسبب التجاذب
السياسي حول مسألتي التجنيس والتوطين،
تتطلب م��ن ال��دول��ة االع��ت��راف بحقوق هذه
الشريحة المهملة والتي تعيش على هامش
المجتمع .إن عبارة مكتوم القيد هي عبارة
واسعة جدا ً وتشمل عددا ً من الحاالت...
أم��ام هذا الواقع المؤلم ال ب ّد من استنباط
ح� ّل ج��ريء ،ألن النتائج المترتبة على ترك
األمور على حالها يتنافى مع متطلبات العدل
واإلن��ص��اف .ف��إذا لم نعمد إل��ى تصويب هذه
القضية اإلنسانية وبأسرع ما يمكن فإننا نكون
مساهمين ،من حيث ال ندري ،في إلحاق الظلم
بهذه الفئة من الناس المغلوبة على أمرها
والمتروكة ألقدارها».
وقالت آليس كيروز سليمان في كلمتها:
«ليس صدفة أن يطرح تجمع الهيئات من أجل
حقوق الطفل في لبنان قضية في غاية األهمية
بالنسبة للسيد/ة حقوق الطفل والقضاء على
التمييز ض��ده ،باعتبار انه منذ تأسيسه عام
 ،1991عقب تصديق لبنان على االتفاقية
الدولية لحقوق الطفل التي دخلت منظومة
القوانين الوطنية ،عمل على نقل م��واد هذه
االتفاقية من ال��ورق إلى الواقع بهدف تحقيق
هذه الحقوق وتعزيز الفرص للتمتع بها».
وأضافت« :انطالقا ً من المادة السابعة من
االتفاقية التي تنص على حق كل طفل أن يسجل
بعد والدت��ه ف��ورا ً ويكون له الحق منذ والدته
في اسم وفي جنسية ،عقدت عدة اجتماعات
ت��ش��اوري��ة م��ع المعنيين مباشرة بموضوع
األطفال اللبنانيين ،دون  18سنة ،مكتومي القيد
الذين لم يسجلوا في دوائر النفوس اللبنانية،
فأصبحوا من دون أوراق تثبت هويتهم ،وال
يتمتعون بأيّ حق من الحقوق اإلنسانية الواردة
في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان واتفاقية
حقوق الطفل .لذلك توافق المجتمعون على
تشكيل لجنة تضم ممثلين عن وزارات :العدل،
الداخلية والبلديات ،ال��ش��ؤون االجتماعية،
الصحة ،التربية ،واإلعالم .وعن المجلس االعلى
للطفولة ،المديرية العامة لالمن العام ،المديرية
العامة لالمن الداخلي ،ومعهد حقوق اإلنسان
في نقابة المحامين في بيروت ،نقابة األطباء،
نقابة المستشفيات الخاصة ،رابطة القابالت
القانونيات ،رابطة مختاري مدينة بيروت،
ورابطة مختاري طرابلس والشمال ،ومحامين
وجمعيات أهلية معنية مباشرة بالموضوع.
كما عدّدت أهداف اللجنة ،إنجازاتها العملية،
والمشاريع المستقبلية.

العالم ،وتقليد البلدان القريبة والبعيدة ،وما زال في بالدنا ،حوالى  80ألف طفل ومراهق،
من مكتومي القيد ،الذين ال إسم لهم في دوائر الدولة الرسمية ،ما يعني أال وجود لهم في
الكلي؟
هذا الكيان
ّ
هل حقوق اإلنسان وحقوق الطفل التي نتغنّى بأن لبنان من الدول األولى التي و ّقعت على
شرعتها ،تسمح للبنان بأن ينتهكها هو من خالل عدم تسوية أوضاع هؤالء الذين تك ّرمت
الدولة عليهم بتسمية «مكتومي القيد»؟
لعمري أنّ العجب ك ّل العجب في هذا اللبنان ،الذي يرى المشاكل أمامه ،والحلول أمامه،
فيحيد عن الحلول ويغرق في مستنقعات المشاكل ...واألمثلة كثيرة.
مكتومو القيد ،يحيون في لبنان من دون مدارس ،من دون عمل ،من دون زواج ،وحتى
عندما يرحلون عن هذه الدنيا ،ربما ال يحظى أحدهم بشاهد على قبر!

ي ّمين تتسلّم من واكد الدرع التقديرية
أقامت بلدية ح��ارة حريك ،لقا ًء شبابيا ً مع عضو
المكتب السياسي في تيار المردة فيرا ي ّمين ،في مركز
المطالعة والتنشيط الثقافي في حارة حريك ،بمشاركة
 179طالبا ً من طالب م��دارس المنطقة ،إضافة إلى
سيدات «كوني فاعلة».
واعتبرت ي ّمين أنّ الطالب يبنون وطن المقاومة،
مثني ًة على ثقافة الحياة التي يعيشها أبناء المنطقة
توجهت من «مطعم الجواد» في الشارع العريض
بعد أن ّ

ترحيبي ،إلى مبنى
حيث أقيم على شرفها حفل غداء
ّ
البلدية سيرا ً على األقدام.
توجهت ي ّمين بعد انتهاء اللقاء مع الشباب
كما
ّ
لزيارة كنيسة مار يوسف في حارة حريك حيث أدّت
الصالة .
وفي ختام اللقاء ،قدم رئيس بلدية حارة حريك زياد
واكد ونائب رئيس البلدية المهندس أحمد حاطوم درعا ً
تكريمي ًة من خشب الزيتون لي ّمين.

مرامل عين دارة...
بحجة التحريج!
تجديد ن�شاط ّ
أطفالهم لدى دوائر النفوس عند ال��والدة ،ومن
جهة أخرى على التعريف باإلجراءات القضائية
لقيد هؤالء األطفال أصوال لدى المراجع المعنية
في حال انقضاء مهل التسجيل اإلداري .ومن
الراهن ان نجاح ه��ذه الخطة يتطلب تضافر
ج��ه��ود مختلف ال��م��راج��ع الرسمية وهيئات
المجتمع المدني وبوجه خاص اإلع�لام الذي
له ،بمختلف أنواعه ووسائله ،دور أساسي في
التوعية ونشر المعرفة ،وأثره على المستمع أو
القارى أو المشاهد ال يقبل أي جدل».
وتابعت« :أضحى الفرد يك ّون قناعاته بشأن
أي موضوع تبعا ً لموقف الوسيلة اإلعالمية
التي يعتمدها مصدرا ً للمعرقة ويثق بها ،وأي
أمر تسلط وسائل اإلعالم الضوء عليه يصبح هو
الحدث والشغل الشاغل للناس ،واإلعالم واسع
المدى يغطي المساحات ويطاول الجميع ،في
لبنان والخارج .من هنا ،كان ال بد من دعوة
اإلع�لام للمشاركة في مسيرة التصدي لهذه
الحالة الشاذة التي تمس باألطفال ولكن تعاني
من نتائجها أسر بأكملها ،حالة تهدد سالمة
األطفال وتحرمهم حقهم في الحياة الكريمة
بمختلف مقوماتها .المطلوب بإلحاح أن يولي
اإلعالم األولوية لهذا الموضوع ،حماية للطفل
في لبنان وصونا ً لحقوقه».
ث ّم عرضت معلوف واقع األطفال اللبنانيين
مكتومي القيد ومستقبلهم ،وكان عرض شهادات
لثالث حاالت :شاب وفتاة وأم وولديها ،و ّمما
جاء فيها« :ال أحد يسمح لي بالعمل ،حاولت
وبحثت كثيرا َ ولكن يسألون دائما ً عن بطاقة
ال��ه��وي��ة ،وعندها يرفضون ألنها مسؤولية
كبيرة» .تقول الفتاة« :ال يمكنني امتالك سيارة
وال أي شيء على اإلطالق ،ال يمكنني العمل وال
الزواج» .وقال شربل البالغ  14عاماً« :أنا إنسان
طبيعي لماذا ال أستطيع العيش مثل أصدقائي،
كما أنني مستعد للقيام بأي عمل في البناء ،نقل
المفروشات ،حمل الحقائب ،نقل البضائع ،رمي
النفايات ،أي شيء المهم أن أجد عمالً».
وتحدثت عن الصعوبات في مجال التعلم
والصحة والوضع االقتصادي والتمييز والوضع
القانوني.

الجلسة األولى

وأدارت سيوفي الجلسة األولى وقالت فيها:
«نلتقي اليوم في إط��ار ورش��ة عمل مخصصة
لإلعالميين ،محورها األطفال اللبنانيين مكتومي
القيد ،أي األطفال من أب لبناني غير المسجلين
في دوائر النفوس اللبنانية ألسباب أقل ما يقال
فيها انها ،أ ّيا ً كانت ومهما كانت ،ال تبرر تعريض
طفل للمخاطر والنتفاء كامل حقوقه كإنسان
وكمواطن لكونه غير م��وج��ود بالنسبة إلى
الدولة والقانون».
وأضافت« :يأتي هذا اللقاء بدعوة من لجنة
معالجة أوضاع هؤالء األطفال وفي سياق خطة
العمل التي وضعتها للحد من هذه الظاهرة
والتي تشتمل من جهة على مقاربة وقائية
قوامها نشر التوعية حول واجب األهل بتسجيل
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جريج متحدّثا ً في مستهل ورشة العمل

ن�شاطات بيئية لـ«جهاد البناء»
بعلبك ــ وسام درويش
مؤسسة «جهاد البناء اإلنمائية» ـ مديرية البقاع ،مجموعة
ن ّفذت ّ
من الندوات (بلغ عددها  )19حول زراعة الشتول المنزلية وكيفية
العناية بها ،وترشيد استهالك المياه نسبة إلى انحباس المطر.
حاضر في الندوات كل من المهندس الزارعي طارق الموسوي،
والمهندس البيئي حسن سماحة ،إضافة إلى المرشدات البيئيات:
زينب البزال ،وكاميليا الحالني ،وفاطمة رباح ،وحنان السبالني
وعليا الديراني ،واستهدفت  910من طالب المدارس البيئية
المستدامة وطالباتها( ،ثانوية اإلمام الباقر ـ الهرمل ،ثانوية اإلمام
المهدي ـ البزالية ،ثانوية المصطفى قصرنبا ،ومدرسة فالوي
الرسمية ـ فالوي) ،إضافة الى ثانوية اإلمام الحسن ـ بريتال.
وتخلّل نهاية كل ندوة ،أشغال عملية ،كتعشيب األرض قبل
زراعتها بشتول إكليل الجبل ،وبذور ورود الزينة والخضار من
مختلف األصناف.

أما عاكوم فتطرقت إلى االجراءات القانونية
لهذا الموضوع ،مشيرة إلى ان مكتوم القيد هو
الشخص الذي ال يتمتع بأي وجود قانوني ،أي
ليس له سجل في دوائر األحوال الشخصية إنما
هو موجود فقط بحكم الواقع.
وح��ددت مكتومي القيد بفئتين :اللبناني
الذي لم يسجل في سجالت األحوال الشخصية
اللبنانية ،اي ال��ذي ل��م يتم قيده ف��ي دوائ��ر
النفوس اللبنانية .أو األجنبي المولود في لبنان
وال��ذي لم يسجل ال في سجالته األجنبية وال
في سجل وقوعات األجانب ،فبقي مجهوال ً من
الدولة اللبنانية.
وأوضحت أنّ عدد مكتومي القيد وصل إلى
نحو  80ألف لبناني 35 ،في المئة منهم جنسية
والدهم ثابتة وما عليهم إال التقدم بدعوى أمام
ُسجلوا.
دوائر النفوس لي ّ

الجلسة الثانية

وتمحورت الجلسة الثانية حول دور اإلعالم
في دع��م قضية األط��ف��ال اللبنانيين مكتومي
القيد ،وتحدث فيها المحامي جورج يزبك الذي
أوض��ح ان مكتوم القيد ال حق له بالجنسية
أو الهوية أو القيد وهو مجني عليه وبمثابة
العدم أو الفراغ ،كما أنه مشكلة إنسانية وهو
غير موجود بالنسبة إلى اإلعالم ،فال من يدفع
له أو يدفع عنه ،أو من يدافع عنه .مكتوم خارج
الزمان والمكان .النقطة اإليجابية الوحيدة إنهم
عابرون للطوائف ال ميراث لهم ليطبق عليهم
وهم فاقدون لحقوقهم األساسية .هم حاضرون
على األرض وغائبون عن هواء اإلعالم ،هم حالة
باردة وليسوا كتلة ناخبة أو مادة سجالية.
وتمنى على اإلعالم أال يتعامل مع هذه الحالة
اإلنسانية كصدأ ،متمنيا ً أن يرفع كاتم الصوت
اإلعالمي عن هذه الحالة.

توصيات

ختاماً ،تلت نينا داود التوصيات التالية:
ـ رفع مستوى الوعي عبر نشر أهم اإلجراءات
اإلدارية والقانونية المطلوبة لتسجيل الوالدات

اللبنانية ضمن المهل القانونية.
ـ تسليط الضوء على اإلجراءات التي اتخذتها
اللجنة لمعالجة أوض��اع األطفال اللبنانيين
مكتومي القيد ال سيما :المساعدة القانونية من
قبل محامين في تقديم دعاوى تسجيل الوالدات
المعنية .والدليل المنجز من قبل لجنة معالجة
أوضاع األطفال اللبنانيين مكتومي القيد حول
كيفية تسجيل المواليد ف��ي دوائ���ر النفوس
اللبنانية.
ـ التوعية حول حقوق اإلنسان بشكل عام
وحقوق الطفل بشكل خاص :الحق في الهوية
وم��ا يرتبط بها من حقوق (الحق في اإلس��م،
الحق في الجنسية ،الحق في الطبابة ،الحق
في التعليم ،الحق في العمل ،الحق في التنقل
والسفر ،الحق في التملك) وضرورة التنبيه إلى
التداعيات السلبية المترتبة نتيجة الحرمان
منها.
ـ تسليط ال��ض��وء على معاناة ه��ذه الفئة
المهمشة ومشاكلها والعقبات والمخاطر التي
تتعرض لها ،وأقصى درج��ات اإله��م��ال التي
يتعاطى بها المجتمع والدولة تجاهها مع إبراز
الحقوق وبالتالي الخدمات التي تحتاج اليها
من أج��ل :التأثير على صانعي القرار التخاذ
اإلج���راءات الجدية لمساعدتهم على التمتع
بحقوقهم .وحث الجمعيات على تقديم الدعم
المادي والخدماتي لهؤالء األشخاص.
ـ حث اللبنانيين مكتومي القيد على الحصول
على األوراق الثبوتية ف��ي المهل القانونية
لتفادي سلوك الطرق القضائية التي تستهلك
الوقت.
ـ إب��راز الثغرات القانونية التي تساهم في
تفاقم المشكلة ال سيما ضآلة الغرامة المالية
المحددة في المادة ( )11من قانون قيد وثائق
األح��وال الشخصية بألف ليرة لبنانية فقط
جزاء على عدم التسجيل في مهلة الثالثين يوما
وذل��ك بغية درء المخاطر المترتبة على عدم
التسجيل ،وبالتالي المطالبة بوجوب تشديد
هذه الغرامة.
ـ وج��وب إج��راء إحصاء عام من قبل وزارة
الداخلية والبلديات للبنانيين المقيمين،
والمهاجرين ،واألجانب تمكينا لتحديد عدد
اللبنانيين مكتومي القيد (آخ��ر إحصاء عام
.)1932
ـ تأمين بطاقات تعريف خاصة باللبنانيين
مكتومي القيد من قبل المديرية العامة لألمن
العام تمكنهم من الدخول إلى المستشفيات
ومؤسسات الرعاية التابعة ل��وزارة الشؤون
اإلجتماعية ريثما يتم البحث ف��ي ملفاتهم
وتسوية أوضاعهم القانونية.
ـ التنسيق مع وزارة التربية والتعليم العالي
بغية تذليل العقبات التي تعترض اللبنانيين
مكتومي القيد في متابعة تحصيلهم العلمي.
ـ خلق ش��راك��ة م��ع وس��ائ��ل اإلع�ل�ام لدعم
التوصيات المشار اليها وتنفيذها ومتابعة
النشاطات كافة ،واإلجراءات ذات الصلة بقضية
األطفال اللبنانيين مكتومي القيد ،توصالً إلى
ضمان تمتعهم بجميع حقوقهم التي تكفل لهم
العيش بكرامة واالرت��ق��اء إل��ى مجتمع أفضل
باعتبار هذه القضية ذات طابع وطني وإنساني
بامتياز.

انتقد ناشطون بيئيون من بلدة
عين دارة ـ قضاء عاليه ،استمرار
قطع األشجار وج��رف الرمول تحت
س��ت��ارة ح��م�لات تشجير فلكلورية
وإعالمية ،واستغربوا في بيان أعقب
جولة ميدانية إعالمية رصدوا خاللها
المخالفات ووثقوا بعض االرتكابات
المستمرة بحق بيئة عين دارة ،أن
يتفتق العقل التخريبي عن ابتداع
أساليب لتزيين الواقع.
وج��اء في البيان« :بعدما تمك ّنا
م��ن لفت األن��ظ��ار إل��ى ال��م��رام��ل غير
الشرعية التي تدمر بيئة عين دارة
ومعالمها الطبيعية ،وقيام األجهزة
األمنية بإقفالها ،قام المجلس البلدي
ال��ذي كان شاهدا ً على هذه األعمال
غير القانونية ،والتي جرت بعلمه
وبموافقته وبمشاركته ،بإرسال
كتاب إلى وزير الزراعة النائب أكرم
شهيب يعلمه فيه ب��ق��رار المجلس
«وقف العمل بمرامل األمر الواقع»،
وطلب من ال��وزي��ر ت��زوي��ده بخمسة
آالف ش��ت��ل��ة ص��ن��وب��ر م��ن الحجم
المتوسط ،لتحريج كل المساحات
ال��ت��ي اس��ت��خ��رج��ت ال���رم���ول منها.
ك��م��ا تمنى المجلس ع��ل��ى ال��وزي��ر
إعطاءه اإلذن باستصالح األراض��ي
وتشجيرها لئال يتم اعتراضه من قبل
األجهزة األمنية.
إننا عرضنا كناشطين بيئيين
ه��ذا ال��م��وض��وع م��ع ال��وزي��ر شهيب
حين التقيناه في دارة النائب وليد

ج��ن��ب�لاط ف��ي كليمنصو ق��ب��ل نحو
اسبوعين ،وشرحنا له ان من سمح
بتدمير ج��زء كبير من أراض��ي عين
دارة وقطع عشرات آالف األشجار
المعمرة ،ال يستطيع االدّع��اء انه هو
من أقفل المرامل ،كما انه ال يؤتمن
على موضوع بأهمية إعادة تسوية
األراض���ي وترتيبها وال���ذي يشكل
التشجير ج���زءا ً منها ال كلها .وأن
تزويد البلدية بآالف الشتول هو كمن
يكافئ مجرم على جريمته ب��دال ً من
محاسبته ،ويشكل هدرا ً للمال العام
وللمتبرعين كشركة «.»DIAGEO
م���ن ال��م��رج��ح ان ه���ذه ال��ش��ت��ول
ستتعرض لليباس سريعا ً لصغرها،
أو إل��ى االق��ت�لاع م��ج��دداً .إذ سبق أن
ُزرع��ت كمية كبيرة من األش��ج��ار في
المرامل حين توقف العمل فيها ،لتعود
وتقتلع عندما عاودت الجرافات عملها
المعتاد .كما أن حملة التشجير هذه
ستشكل حفلة عالقات عامة ،يسعى
من خاللها من قام بأعمال غير شرعية
إل��ى تبييض سمعته .واألخ��ط��ر من
هذا كله أن وجود الجرافات في موقع
المرامل بحجة التشجير واالستصالح
ن��ه��ارا ً تحت أع��ي��ن ال��ق��وى األمنية،
سيكون بمثابة غطاء لعملها في سحب
ال��رم��ول ليالً ف��ي موقع «التشجير»
وف��ي م��واق��ع أخ���رى ،ف��ي ظ��ل غياب
المراقبة المباشرة من الجهات األمنية
المختصة».
وأش��ار البيان إل��ى أن��ه أم��ام هذا

الواقع« ،كان جواب شهيب أمام وفد
البيئيين ،أال تشجير هذه السنة ،إذ
إن الجفاف سيقف عائقا ً أمام نجاح
الحملة».
وأردف« :قبل أيام ،فوجئنا بعودة
الجرافات إلى موقع المرامل بحجة
التشجير ،وعند مراجعتنا مخفر
المديرج قيل لنا إن وزي��ر الزراعة
ب��ال��ت��ع��اون م��ع ال���ـ  AFDCزود
اص��ح��اب المرامل بــ  4000شتلة
صنوبر وسمح لهم بالتشجير .لذلك
يذ ّكر الناشطون وزي��ر ال��زراع��ة بما
قاله ،ويلفتون انتباهه إلى أن آليّة
ترتيب أراضي المرامل غير الشرعية
وت��س��وي��ت��ه��ا م���ذك���ورة ف��ي م��رس��وم
تنظيم المقالع والكسارات وتخضع
قانونيا ً وتقنيا ً لبنوده ،وليس لبدعة
«حاميها حراميها» .ويطلبون منه
المسارعة إل��ى وض��ع خطة ترتيب
وتسوية وتشجير حقيقية بالتعاون
مع وزارة البيئة والمجتمع المدني
في عين دارة».
وختم البيان« :آن األوان لقضاء
عاليه ان يرتاح من الجرائم البيئية
التي ترتكب من ساحله حيث مطمر
الناعمة وغازاته السامة ،وصوال ً إلى
جرده في عين دارة حيث الكسارات
وال��م��رام��ل وال��زف��ات��ات وسمومها.
ونربأ ،في ظل كل هذه الخطط األمنية
المتنقلة شماال ً وبقاعاً ،ان تبقى عين
دارة مرتعا ً لمجرمين ف��ي البيئة
ومافيات في الفساد والصفقات».

�إطالق تطبيق حديث لتعليم الريا�ضيات
في «الوطنية الأرثوذك�سية» ـ الميناء
رع���ى وزي���ر ال��ت��رب��ي��ة والتعليم
ال��ع��ال��ي ال��ي��اس ب��و ص��ع��ب ،ممثالً
برئيسة المنطقة التربوية في الشمال
نهال حاماتي نعمة ،احتفاال ً ّ
نظمته
الثانوية «الوطنية األرثوذكسية» في
الميناء ـ طرابلس ،بمناسبة إطالق
تطبيق حديث لتعليم الرياضيات
عبر الهواتف الذكية يعرف ِباسم
«.»Geomatics
ب��داي�� ًة ،ت��ح��دث م��دي��ر الثانوية
المر ِبي جهاد حيدر شاكرا ً بو صعب
على رعايته االح��ت��ف��ال واهتمامه
بالمشروع وتشجيعه له ،وأك��د أن
الثانوية أرادت وضع هذا التطبيق
م��ج��ان �ا ً ب��ي��ن أي���دي ال��ط�لاب كافة
لمساعدتهم في تحصيلهم العلمي
لمادة الرياضيات ،مشددا ً على أن
اإلنسان منذ البدء كان يسعى دائما ً
الى التجديد واالبتكار .الفتا ً إلى أن
التطبيق متوفر حاليا ضمن باقة
« »Play Storeلكونه مبرمجا ً
وف��ق لغة « »Androidوسيتم
العمل قريبا ً على إصداره ضمن باقة
«.»App Store

ثم أشار مؤلف التطبيق ومبرمجه
المربي غسان أنطون إل��ى أن هذا
التطبيق يأتي متالئما ً م��ع اتجاه
عالمي يسود األوس���اط التربوية
وي��س��ع��ى إل���ى اإلف�����ادة م���ن ث���ورة
تكنولوجيا المعلومات ،سمة القرن

أنطون يشرح عن التطبيق

العشرين ،في سبيل تحسين األداء
ال��ت��رب��وي وال��ت��وج��ه ال���ى الطالب
بأسلوب عصري.
وخ��ت��ام �اً ،ق��دم��ت الطالبة لوانا
خ�لاط ع��رض �ا ً لنماذج وأمثلة من
التطبيق.

