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مناطق

ّ
مخطط ا�ستراتيجي للتنمية الم�ستدامة في �صور

مروجو المخدّ رات والمدمنون كونها ال تخ�ضع ل ّأي رقابة م�صرفية �أو قانونية
ي�ستعملها
ّ

ّ
تحديات العملة الرقمية « ...»bitcoinور�شة عمل لـ«جاد»
ّ
نظمت جمعية «جاد ـ شبيبة ض ّد
ال��م��خ��دّرات» ،بالتعاون م��ع اتحاد
غرف التجارة والصناعة والزراعة في
لبنان ،ورشة عمل بعنوان «تحديات
العملة الرقمية بتكوين (،)bitcoin
في غرفة التجارة والصناعة والزراعة
ف��ي ب��ي��روت وج��ب��ل لبنان ،بحضور
القاضية ريما خليل ،ورئيس مكتب
مكافحة ال��م��خ��دّرات العقيد غسان
شمس الدين ،والرائد س��وزان الحاج
من مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية
في قوى األمن الداخلي ،وممثلي قادة
أمنيين وسفارات مهتمة وجهات طبية
ووزارات معنية.
ق��دّم للورشة مسؤول االع�لام في
الجمعية الزميل محمد عاصي ،وتحدث
محمد لمع ِباسم رئيس اتحاد الغرف
محمد شقير ،فأشار إلى أنّ أصحاب
السوء ونتيجة معرفتهم بمدى تعلق
ال��ش��ب��اب واع��ت��م��اده��م ف��ي حياتهم
اليومية على اإلنترنت والتكنولوجيا
الرقمية ،فهم يستغلون هذه المنابر
من أجل التسويق لمنتجات محظورة
بالصحة.
ومض ّرة
ّ
ولفت إلى أنّ شبكة ما دون اإلنترنت
المعروفة بـ«ُ ،»TORط ّورت من أجل
التحايل على األجهزة األمنية وتجاوز
أعمال الرقابة على الشبكة العنكبوتية،
لبيع المخدّرات والممنوعات وشرائها.
وقال« :إن دول متعدّدة بدأت ّ
تتخذ
إج���راءات لتنظيم استعمال العملة
الرقمية ومنع استعمالها في السوق
السوداء ،وقد أغلقت الواليات المتحدة
أخيرا ً ما يعرف بـ«طريق الحرير» على
شبكة « ،»TORال��ذي ك��ان يعتمد
على العملة الرقمية أو االفتراضية
في معامالت بيع المخدّرات» ،مشدّدا ً
على حاجة لبنان إلى تكثيف عملية
التوعية.

حواط

ثم تحدّث مؤسس «جمعية جاد»
ورئيسها جوزف حواط عن مواضيع
جديدة تتعلق بالترويج للمخدّرات
وبيعها واس��ت��ه��داف ف��ئ��ات عمرية
صغيرة عبر منتجات مخصصة لها
وأساليب الدفع اإللكترونية.
ومن أبرز هذه المواضيع:
ـ العملة السرية اإللكترونية لدى
تجار المخدّرات ومسؤولي تبييض
األم��وال ،مشدّدا ً على ض��رورة مراقبة
هذه العملة والتحذير من مخاطرها،
إذ يصعب ضبطها ومراقبتها بسبب
صعوبة ال��دخ��ول إل��ى ه��ذه المواقع
السرية المالية ،وعدم خضوعها ألي
مراقبة م��ن قبل أيّ جهة مصرفية
رسمية.
ـ رس���وم وش��ع��ارات ورم���وز على
جسم المدمن للداللة على التعاطي
وترويج المخدّرات ،مشيرا ً إلى ضرورة
أن ّ
يطلع رج��ل األم��ن والمسؤول في
المجتمع على سبل المدمنين ،ذلك أن
معظم الذين يحملون وشم المخدّرات
أو شعارها على أجسادهم يكونون
ض��ال��ع��ي��ن ف��ي عملية ال��ت��ج��ارة أو
التعاطي.
ـ مواقع عبر اإلنترنت تر ّوج لتجارة
المخدّرات في العالم العربي ومختلف
أنحاء العالم ،الفتا ً إلى أن خطورة هذه
المواقع تكمن في القدرة على إقفالها
عند الشك بها وكشفها من قبل األجهزة
المعنية بالمراقبة ،وفتح مواقع جديدة
تحمل أسماء متشابهة .منبّها إلى أن
هذه المواقع التي ت��ر ّوج للمخدّرات
ب��دأت بالدخول إل��ى العالم العربي
(موقعان ف��ي لبنان) ،م��ش��ددا ً على
متخصصين
وجوب وجود رجال أمن
ّ
في مراقبة انتشار مواقع كهذه في
العالم خوفا ً من تمدّدها إلينا.
ـ تطور طرق إغراء األطفال لتجارة
المخدّرات وتعاطيها ،مح ّذرا ً من تركيز
المر ّوجين على الفئة العمرية الصغيرة
بعدما استفادوا من المراهقين لفترة
أط��ول في عملية الترويج .الفتا ً إلى
أن��ه��م ي��ف��ي��دون م��ن ص��ع��وب��ة الظن
باألطفال وكشف تورطهم في عملية
الترويج .مشدّدا ً على وجوب منع هذه
األدوات المشجعة لألطفال على عملية
التعاطي ،ومراقبتهم قبل االنزالق إلى
عالم التجارة والترويج.
ـ أجهزة فحص المخدّرات ،مشددا
على ض���رورة فحص المدمن ون��وع
ال��ت��ع��اط��ي ع��ن��د ال��ش��ك ف��ي ال��م��ن��زل،

ناصحا بعض الشركات والمنظمات
والمعاهد والجامعات باستعمال
أج��ه��زة ف��ح��ص ال��م��خ��دّرات األول��ي��ة
ب��واس��ط��ة ال��ب��ول للتأكد م��ن سالمة
العاملين والمسؤولين وخلو جسدهم
من أي مادة مخدّرة.
ـ أبرز المواقع العالمية المشتركة
ب��ي��ن ال�����دول ف���ي م���ج���ال م��ك��اف��ح��ة
المخدّرات ،الفتا ً في هذا السياق إلى أن
االش��رار وتجار المخدّرات يتعاونون
وتربطهم معاهدات صداقة ،من هنا
ضرورة خلق جهاز عربي موحد يضم
متخصصين في متابعة أبرز المواقع
العالمية واالف���ادة م��ن الجيد منها،
ومراقبة المواقع المسيئة والمتعلقة
بتجارة المخدّرات.
ـ أه��م المطربين العالميين الذين
يتاجرون بالمخدّرات ويتعاطونها،
مشيرا ً إل��ى أنّ الفضائيات العربية
تمتلئ ب��أغ��ان م��ص�� ّورة تشجع على
تعاطي المخدّرات وت��ر ّوج للتعاطي
عند المراهقين ،مشيرا ً إلى أن خطورة
ه����ؤالء ال��م��ط��رب��ي��ن ت��ك��م��ن ف��ي أنهم
يتمتعون بنفوذ وحماية كبيرة مثل
مر ّوجي المخدّرات .مطالبا ً بوضع ح ّد
لهم ومراقبتهم قبل أن ينتشروا أكثر في
مجتمعاتنا إذ يشكلون المثال االعلى
لعدد كبير من المراهقين واألطفال
الذين يتأثرون بشيء من تلك البدع.
ـ ظ��اه��رة « »Emoوال��م��خ��دّرات،
(تشطيب ،وقسم ال���دم) مشيرا ً في
ه��ذا السياق إل��ى ض��رورة درس هذه
ال��ظ��واه��ر ومراقبتها م��ن قبل شبكة
موحدة عربية لتبادل المعلومات ،علما ً
أن المواقع اإللكترونية أصبحت مادة
دسمة لتواصل المراهقين وتشكيل
هذه الخاليا والبدع بين بعضهم والتي
تدعو إلى ممارسة الشذوذ الجنسي
وتعاطي المخدّرات ،وم��ن أب��رز هذه
الظواهر الـ«بانكي» وعبدة الشياطين
وظاهرة الـ«إيمو».
ـ أج��ه��زة آل��ي��ة رس��م��ي��ة ل��ت��وزي��ع
المخدّرات في بعض الدول التي تدعي
التطور ،من خالل بطاقة رسمية تخول
المدمن الحصول على مخدّرات أو على
شرائها مقابل دفع ثمنها( ،مثل برادات
المشروبات الغازية الموزعة على
الطرق وداخل المجمعات التجارية).
ـ أبرز االرق��ام والشعارات الس ّرية
ل��دى المر ّوجين والمدمنين ،مشيرا ً
إل��ى أن تجار المخدّرات ومر ّوجيها

يعتمدون أرقاما ً س ّرية في ما بينهم،
الفتا ً إلى أنّ العاملين في مجال مكافحة
تجارة ال��م��خ��دّرات وع�لاج المدمنين
يصادفون أسرارا ً يمكن االستفادة منها
وتداولها مع أشخاص متخصصين
في دول متعاونة ،من خالل جمع هذه
االرقام والشعارات السرية وتداولها
في ورش العمل الخاصة بالمتدربين
من معالجين وضباط شرطة.
ـ تطور مادة « »THCالسامة في
السنوات االخيرة ،وهي مادة موجودة
في حشيشة الكيف ،الفتا ً إلى أن تطور
هذه المادة جعلها تسكن تحت جلد
المتعاطي ما يقارب  25يوماً ،الفتا ً
إلى أنها المسؤولة عن أعلى نسبة من
م��رض انفصام الشخصية وأم��راض
أخرى.
ـ م���دارس رسمية تعلم تعاطي
المخدّرات في العالم ،الفتا ً إل��ى أن
ه��ذه ال��م��دارس ال��خ��اص��ة باألطفال
والمراهقين تعلم ق��واع��د التعاطي
السليم بالمخدّرات ،نافيا ً وجود تعاط
سليم ،ول��م يستغرب أن تصل هذه
المدارس في الوقت القريب إلى العالم
العربي تحت شعار التعاطي اآلمن.
ـ أبرز االفالم السينمائية التي دخلت
إلى العالم العربي والتي تدعو إلى
تعاطي ال��م��خ��دّرات وتشجع عليها،
الفتا ً في هذا السياق إلى تعاون قائم
بين بعض المخرجين العالميين
المشهورين ومنتجي االف�لام وتجار
المخدّرات ،وأصبحنا نشاهد أفالما ً
تتض ّمن صور ومقاطع ألبطال عالميين
تشجع لتعاطي المخدّرات
ومشهورين
ّ
والقت إقباال ً كبيرا ً من قبل المراهقين،
داعيا ً إلى وضع خطة طوارئ لتبادل
ال��م��ع��ل��وم��ات ع��ل��ى م��س��ت��وى العالم
العربي ومراقبة هذه االف�لام عالميا ً
وح��ذف المشاهد التي تشجع على
عملية التعاطي.
ـ ط��رق التهريب الحديثة ـ أدوات
تدخل وتباع في العالم العربي ،الفتا ً
إلى سبل تهريب مبتكرة ،مشيرا ً إلى
أهمية مركز جاد في التعريف بهذه
االساليب وأدوات تهريب المخدّرات
على مستوى بعض دول العالم ،داعيا ً
إلى إقامة دورات تدريب تقني ألفراد
الشرطة المتخصصة ف��ي مكافحة
المخدّرات.
ـ ظاهرة عبدة الشياطين وترويج
المخدّرات ،هي ظاهرة قديمة جديدة

تغزو المجتمعات العربية وتتواصل
مع جهات مماثلة في العالم الغربي،
من أبرز شروط االنتساب إليها تعاطي
المخدّرات.
ـ ال��م��خ��دّرات الرقمية ،وه��ي مادة
يصعب ضبطها وت��داول��ه��ا بسبب
توزيعها عبر اإلن��ت��رن��ت ،ناصحاً،
وبسبب كثرة ال��دراس��ات المشككة
بطبيعة االذى ال����ذي ت��ول��ده عند
التعاطي ،والضرر وخطورة االدمان
عليها ،بعدم التكلم عنها عبر وسائل
االع��ل�ام وللعلن ك��ي ال ن��س��اه��م في
الترويج االع�لان��ي لها ،م��ش��ددا ً على
ض��رورة العمل مع فريق متخصص
م��ن مهندسي سمع وخ��ب��راء صوت
واطباء نفسيين لتحديد حجم هذه
الظاهرة خوفا ً من أن تكون المخدّرات
المستقبلية للشباب كما يس ّمونها.
ـ ماليين حبوب الـ«كبتاغون» تغزو
االسواق العربية ،مشيرا ً إلى أنّ ظاهرة
هذه الحبوب تجتاح لبنان منذ أكثر
من سنة حتى بلغت نسبة الحبوب
المصادرة ما يقارب ثالثة وعشرين
مليون حبة ،وضبط أيضا ً ع��دد من
المصانع في لبنان بفضل التعاون
بين الضباط المعنيين في لبنان وعدد
من دول الخليج التي كانت وجهة هذه
الحبوب.
ـ «كيتامين» ،بنج الحيوانات في
مقابل األف��ي��ون ف��ي ظ��ل ع��دم وج��ود
قانون ينظم ه��ذه ال��م��ادة ويراقبها،
استفاد منها التجار والقت إقباال ً عند
المدمنين علما ً أنها تستعمل أساسا ً
للحيوانات.
ـ مشروبات تحمل أسماء المخدّرات
وش��ع��ارات��ه��ا ،وأب���رزه���ا «liquid
 ،»cocaineمشروب يغزو األسواق
العالمية ،وب���دأ ينتشر ف��ي لبنان
ويستعمل في المالهي الليلية ،الفتا ً
إل��ى محاولة استصدار قانون يمنع
إدراجه على الئحة األسعار واعترض
على منعه معظم المسؤولين في
القطاع السياحي.
ـ مأكوالت تحمل في داخلها أنواعا ً
من المخدّرات الطبيعية والمصنعة
وحلويات أبرزها «– Space Cake
 ،»Ciber Cakeوصلت إلى لبنان
وإل��ى العالم العربي ،وهي حلويات
تتمتع ب��ش��ه��رة عالمية ول��ه��ا كتب
ع��دّة ومواقع إلكترونية تعلّم كيفية
تصنيعها ودمجها بمادة الحشيش.

ـ شركات تبغ عالمية تنتج علب
تبغ تحمل أسماء وشعارات المخدّرات
وت��ص�� ّن��ع��ه��ا .ت��ج��رب��ة ش��رك��ة فيليب
موريس /مارلبورو على حشيش/
دخ���ان االك��س��ت��اس��ي ،الف��ت��ا ً إل���ى أن
خطورة هذا الموضوع تكمن في القدرة
المالية الهائلة التي تتمتع بها شركات
التبغ المنتجة لهذه االصناف ،مطالبا
بالتصدي لها وم��ن��ع دخ��ول��ه��ا إلى
االسواق العربية.
ـ أصناف وأس��م��اء من المخدّرات
الجديدة على مستوى العالم ،الفتا ً
إل���ى أن منظمة ال��ص��ح��ة العالمية
و« »UNODCتحدثتا أخ��ي��را ً عن
اكتشاف أكثر من سبعمئة ن��وع من
ال��م��خ��دّرات ال��ج��دي��دة تغزو العالم،
مستغربا ً عدم وجود فريق عمل يتابع
كل ن��وع لتبيان خطورة ه��ذه المواد
وطرق انتشارها وتبادل المعلومات
في شأنها مع الضباط المعنيين في
الدول الصديقة.
ـ أدوي���ة م��خ��دّرة صناعة عربية
يساء استعمالها وهي «دواء »simo
و«دواء  ،»dulsanaخطورتها تكمن
ف��ي سهولة تناولها وتوزيعها في
الصيدليات من دون وصفة طبية،
الفتا ً إلى أن لبنان يملك خبرة كبيرة
في مجال سوء استعمال هذه االدوية
وتوزيعها العشوائي.
ـ مخدّر « »YAABAاالكثر انتشارا ً
في آسيا وموضة الشباب العربي،
الفتا ً إلى سهولة استقدامه إلى لبنان
والمنطقة العربية عبر العامالت
في المنازل .منبّها ً أصحاب المنازل
إلى ضرورة مراقبة العاملين لديهم،
ومطالبا ً األج��ه��زة المعنية بتشديد
المراقبة في المطار وعبر باقي المعابر
الحدودية.
ـ أخ���ط���ر أن�������واع ال���م���خ���دّرات
»KROKODIL
«DRUGS
(مخدّر آكل لحوم البشر) ،وهو مخدّر
جديد يستعمل لما بعد مرحلة تعاطي
الهيرويين ،وأصبح منتشرا ً بأعداد
هائلة في روسيا وأميركا ،وهو أخطر
أنواع المخدّرات كونه يؤدي إلى تآكل
لحم االنسان عن عضمه ،وخطورته
تكمن في سهولة تركيبه في المنزل.
ـ م��ش��روب��ات ال��ط��اق��ة الممزوجة
ب��ال��م��خ��دّرات والكحول ومشروبات
الطاقة التي يستهلكها األطفال.

كلمات

ثم عرض الصحافي ابرهيم حمصي
م��وض��وع العملة الرقمية «بتكوين
 ،»bitcoinالتي تستعمل في الدفع
اإللكتروني ويستعملها المر ّوجون
وتجار المخدّرات والمدمنون لسهولة
اس��ت��خ��دام��ه��ا وع����دم إم���ك���ان كشف
م��ص��دره��ا ومالحقتها ،إض��اف��ة إلى
كونها ال تخضع إلى أي رقابة مالية
أو مصرفية أو قانونية فضالً عن أن
استعمالها آمن لعدم إمكان قرصنتها.
ولفت إل��ى استعمال ه��ذه العملة
ف��ي ك��ل ال��م��ج��االت ال��ت��ج��اري��ة وعلى
كل المستويات ،مشددا ً على وجوب
مراقبتها لضبط استعمالها من قبل
تجار المخدّرات ومبيّضي األموال.
وشدّدت الرائد الحاج على ضرورة
مواكبة التطورات التقنية في العالم،
ال سيما في مجال التجارة اإللكترونية
وال��دف��ع اإلل��ك��ت��رون��ي ليتمكن لبنان
م��ن م��ج��اراة التطور والتعاطي مع
متطلباته االمنية وضبط المخالفين
للقوانين واالنظمة ومحاسبتهم.
ب���دوره ،أك��د العقيد شمس الدين
ال��ج��ه��د الكبير ال���ذي ي��ب��ذل��ه مكتب
مكافحة المخدّرات ،مشددا ً على أهمية
التعاون بينه وبين مصادر المعلومات
لضبط المروجين والتجار ،متحدثا ً
في هذا السياق عن االن��ج��ازات التي
حققها أخيرا ً في ضبط ماليين حبوب
الـ«كبتاغون» التي كانت سته ّرب إلى
عدد من دول الخليج.
وفي موضوع الـ«بتكوين» ،شدد
نحصن
شمس الدين على ضرورة أن
ّ
أنفسنا بالمعرفة والعلم لنتمكن من
ضبط عمليات تمويل ال��م��خ��دّرات
بواسطة هذه العملة أسوة بما تفعله
دول العالم.

محمد أبو سالم
ّ
نظم اتحاد بلديات قضاء صور في «استراحة صور
السياحية» ،ورش��ة العمل الثانية للدراسة التي قامت
بها الشركة االستشارية ،في إط��ار مشروع المخطط
االستراتيجي لقضاء صور للتنمية المستدامة المم ّول من
وكالة التنمية الفرنسية « »AFDبالتعاون مع مقاطعة
آلب كوت دازور الفرنسية « ،»PACAجرى خاللها عرض
نتائج الدراسة.
وشارك في الورشة قائمقام صور حسن عيديبي ،رئيس
اتحاد بلديات قضاء صور عبد المحسن الحسيني وخبراء
من المؤسسات التي أعدّت الدراسة ،وممثلون عن مختلف
القطاعات الخدماتية الرسمية واألهلية في قضاء صور
ورؤساء بلديات.
وألقى الحسيني كلمة استهلها بشكر مقاطعة آلب كوت
دازور التي أطلقت المشروع منذ أكثر من خمس سنوات،
ووكالة التنمية الفرنسية على مساهمتها الفاعلة في إعداد
الدراسة واهتمامها الدائم بلبنان ،ألنها شريك في الرؤية
المستقبلية للتنمية المستدامة في قضاء صور.
ون ّوه بعمل اللجنة المتابعة من اتحاد بلديات قضاء
صور ،آمالً وصول الدراسة إلى مراحل متقدّمة ،وأن تكون
النتيجة فيها مصلحة للجميع ألن عملنا تنموي بعيد
عن أي غاية ونريد االستمرار حتى نصل إلى االه��داف
المرج ّوة.
ثم ألقى عضو لجنة المتابعة للمخطط االستراتيجي
من قبل اتحاد بلديات قضاء صور المهندس علي ع ّز الدين

كلمة عرض فيها للمراحل التي قطعها المشروع ،ث ّم بدأ
عرض مفصل عن الدراسة التي أعدّتها مؤسسة البحوث
واالستشارات المولجة بإعداد ال��دراس��ة ،بحيث جرى
عرض مفصل للبيانات ونقاط القوة والضعف وتناولت
عناوين أبرزها :مراحل الدراسة ،التشخيص ،الخصائص
الديمغرافية والسكانية وال��خ��ص��ائ��ص االجتماعية
والخدمات العامة ،مكامن القوة والضعف ،الخصائص
االقتصادية ،القطاع الزراعي ،القطاع الصناعي ـ التجاري
ـ الخدماتي ـ البيئي ـ السياحي.
ثم ت��و ّزع المشاركون إلى فرق عمل متخصصة جرى
خاللها نقاش للمواضيع التي ُطرحت ،ال سيما الموضوع
البيئي ،وتناول المشاركون في الفريق االول الوضع
البيئي وأسباب التلوث نتيجة عدم االدارة الصحيحة
لمشلكة النفايات على مختلف أنواعها.
وتناول الفريق الثاني الموضوع االجتماعي ومعاناة
المواطن على المستوى الصحي وع��دم وف��رة الموارد
البشرية الكافية لهذا الموضوع والنقص في الخدمات
الصحية.
فيما تط ّرق الفريق الثالث إلى المحور االقتصادي،
ال سيما القطاع الزراعي ومعاناة المزارع في تصريف
إنتاجه ،وتغيير سلوك المزارع نحو الزراعات البديلة
(غير الحمضيات).
أ ّما على الصعيد المخطط االبيض ،فبحث الفريق الرابع
في المخطط التوجيهي ودور اتحاد البلديات في إيجاد
المكاتب الفنية من أجل وضع مخطط توجيهي ،ال سيما
بين بلدتين وقريتين من أجل التشبيك في ما بينها.

معر�ض الفنون ال�سنوي في ثانوية ال�ص ّباح الر�سمية
النبطية ـ مصطفى الحمود
رعى وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب
ممثالً برئيس المنطقة التربوية في محافظة النبطية
علي فايق ،االحتفال ال��ذي ّ
نظمته المنطقة التربوية
الفتتاح معرض الفنون السنوي «نسمات جمالية
من الجنوب» ،وش��ارك فيه تالمذة من معظم ثانويات
النبطية ومدارسها ،بلوحات وأعمال فنية مميزة.
أقيم االحتفال في قاعة ثانوية حسن كامل الصبّاح
الرسمية ـ النبطية ،حضره المحامي جهاد جابر ممثالً
النائب ياسين جابر ،يوسف الحاج ممثالً النائب عبد
اللطيف الزين ،رئيس اتحاد بلديات بنت جبيل عفيف
ب��زي ،رئيس ن��ادي االونيسكو ف��ي النبطية الدكتور
مصطفى بدر الدين ،المالزم أول علي نجم ممثالً دائرة
االمن العام في النبطية ،المسؤول التنظيمي في حركة
أمل ـ النبطية محمد معلم ،وشخصيات حزبية واجتماعية
ومدراء ثانويات ومدارس وفاعليات وطالب.
بعد النشيد الوطني اللبناني ،كانت كلمة ترحيب
وتعريف من حسن كركي ،ث ّم ألقت المربية نسرين نجم
كلمة ِباسم معلّمي م��ادة الفنون في م��دارس النبطية
أش���ارت فيها إل��ى أنّ معلمي الفنون التشكيلية في
المدارس ،يؤمنون بدور هذه المادة في تهذيب النفوس

وتصالحها مع محيطها.
ثم كانت كلمة مدراس التعليم األساسي ألقاها مدير
مدرسة القصيبة الرسمية محمد منصور ،وكلمة ثانوية
حسن كامل الصباح الرسمية ألقاها مديرها عباس
شميساني ،ثم قدّمت فرقة الفولكلور في ثانوية الصبّاح
رقصات تراثية ووطنية نالت إعجاب الحضور.
وألقى فايق كلمة بو صعب وجاء فيها« :إن التربية
الفنية تعني بالضرورة تعديالً في سلوك االنسان عن
طريق اكتشاف قدراته العقلية والخيالية واالبتكارية
وتنميتها ،وهي دعوة إلى بناء مواطن لبناني وفق قيم
وسلوكيات يحتاج إليها مجتمعنا وسط لهاث المدنية
المعاصرة».
وق���ال« :ل���ذا ،ك��ان ل��زام��ا ً على المدرسة ألاّ تتوانى
ع��ن اح��ت��ض��ان ال��م��ب��ادرات االب��داع��ي��ة ف��ي ع��ال��م الفن
رسما ً وموسيقى وغنا ًء وأدب��ا ً ونثرا ً وشعراً ،ألن غاية
وجودها األسمى هي االنسان في اكتمال أبعاده الفكرية
والسلوكية والوجدانية والفنية والتخيلية ،غير منفصل
عن محيطه الثقافي واالجتماعي ،وعن إرث يمتد عميقا ً
في تربة التاريخ وفي فضاء المكان العبق بالسامي
والمقدس».
قص فايق وشخصيات الشريط التقليدي
بعد ذلكّ ،
الفتتاح المعرض ،ثم كانت جولة في أرجاء المعرض.

ور�شة «طرابل�س بعيون الأطفال»
ّ
نظمت سفارة إسبانيا ومعهد «ثرفانتيس» في بيروت ،بالتعاون مع «مؤسسة الصفدي»،
ورشة عمل عنوانها «طرابلس بعيون األطفال» ،قدّمها المص ّور اإلسباني ألفونسو مورال ،وذلك
على مدى أربعة أيام في مركز الصفدي الثقافي في طرابلس.
تهدف الورشة إلى تعريف أطفال طرابلس إلى فن التصوير الضوئي (الفوتوغرافي)،
واستخدامه كوسيلة تعبير إلعادة إنتاج مشاهد المدينة المفضلة .وشارك فيها  12طفالً وطفلة
من مدينة طرابلس ،وتراوحت أعمارهم بين  8و 14سنة ،على أن يليها ،معرض في قاعة الشمال
في مركز الصفدي الثقافي في  30الحالي ،بحيث يض ّم أفضل الصور التي ال ُتقِطت بين المجموعة
كامل ًة والمد ّرب.
مؤسسة «الصفدي» رياض علم الدين أنّ الورشة تندرج في إطار التعاون
وأوضح مدير عام ّ
القائم مع السفارة اإلسبانية في مختلف الميادين ،وكذلك ضمن اتفاقية التعاون الثقافي
الموقعة بين المؤسسة و«ثرفانتيس» منذ سنوات ،والتي تقضي بتنظيم أنشطة وبرامج ثقافية
وفنية وكذلك تعليم اللغة اإلسبانية في مركز الصفدي الثقافي.
ولفت مدير المعهد إدواردو نافارو في هذا اإلطار ،إلى أن هذه الورشة تفتح آفاقا ً جديدة
لألطفال بإشراف الفنان والمصور ألفونسو مورال ،الذي عمل مع األطفال على تبيان وسيلة
جديدة لمقاربة الواقع من وجهة نظر فنية وإبداعية.
وقال« :هدفنا تقديم األدوات اإلبداعية لألطفال بما يسمح لهم بإعادة تفسير الواقع ،وبما
يعكس ما هم أكثر اهتماما ً به» ،الفتا ً إلى أن اإلبداع من أهم المدخالت األساسية للتنمية البشرية،
وهو عنصر أساس في التعليم من أجل تحقيق التدريب الكامل.
أما المد ّرب مورال فاعتبر أن فكرة الورشة قائمة على إظهار صورة إيجابية عن طرابلس،
وإشراك األطفال في نشاط فني ،علما ً أن الورشة تض ّمنت تدريس المفاهيم األساسية لتقنية
التصوير الفوتوغرافي وإظهار األنماط المختلفة في التصوير ،إذ تزود االطفال بالمعرفة
األساسية والتقنية لتصوير مدينتهم .وكذلك أتيحت لهم الفرصة اللتقاط صور لمحيطهم
وبيئتهم وألسرهم وألماكنهم المفضلة.
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عيادة للطب النف�سي
في مدر�سة حارة حريك الر�سمية الأولى
افتتح المكتب االجتماعي في بلدية
حارة حريك ،عيادة الصحة النفسية
ف��ي م��درس��ة ح��ارة حريك الرسمية
األولى ،بالتعاون مع الهيئة الصحية
االسالمية وبحضور رئيس البلدية
زي��اد واك��د ومدير مراكز بيروت في
الهيئة الصحية ماجد حسين ،ويكون
دور العيادة مساعدة طالب المدرسة
حصرياً.
واعتبر نائب رئيس البلدية أحمد
حاطوم أنّ االعتراف بوجود المشكلة
هو بداية الحل ،مؤكدا ً أنّ موضوع
الصحة النفسية أم��ر مهم ج��دا ً في
عصرنا هذا مع وجود كل الضغوطات
على شرائح المجتمع كافة.

