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مناطق

�إطالق م�سابقة الت�صوير الفوتوغرافي برعاية وزارة البيئة

الم�شنوقّ :
تحفز على اكت�شاف جمال لبنان والحفاظ على موارده

أُطلقت أم��س مسابقة التصوير
ال��ف��وت��وغ��راف��ي «Green your
 »sreenفي موسمها الثالث ،خالل
مؤتمر صحافي عقده وزي��ر البيئة
محمد المشنوق في فندق «فينيسيا»،
وش���ارك فيه ممثل «ش��رك��ة جرير
للطباعة» باسم بو غادر ،والحكمان
الفنان التشكيلي برنار رنو والمص ّور
المحترف ميشال أسطا.
حضر المؤتمر رئيس محمية أرز
الشوف الطبيعية شارل نجيم ومدير
شركة جرير كميل الريس صاحب
فكرة المسابقة م��ع رام��ي رض��وان
وأمجد مراد.
استهل المؤتمر بكلمة ممثل «شركة
جرير» الذي شكر وزير البيئة وقال:
«ه��ذه المسابقة التي ب��دأت كفكرة
بسيطة منذ  3سنوات ،أصبحت واقعا ً
يجسد روعة الوطن الحبيب لبنان
ّ
وجماله في إط��ار صور التقطت من
مدنه وقراه كافة ،ونحن مستمرون
ب��ف��ض��ل ال��ق��ي��م��ي��ن ع��ل��ى المسابقة
ورعاية شركة جرير للطباعة ودعم
وزارة البيئة وبالتعاون مع محمية
أرز الشوف لنصل بهذه المسابقة إلى
أعلى المستويات».
وأعلن أنّ المسابقة لهذه السنة
تبدأ بتاريخ  2014/7/1وتستمر
لغاية  ،2014/8/1ويتم االشتراك
من خ�لال الموقع الرسمي www.
 greenyourscreen.comوتعلن
ال��ن��ت��ائ��ج ب��ت��اري��خ 2014/8/22
في حفل كبير برعاية وزي��ر البيئة
وحضوره في مدينة عاليه.
ووج��ه رن��و تحية من القلب إلى
ّ
القيمين على ه��ذا ال��ح��دث الجميل
وإل��ى محبي الفن وإل��ى من يرسمه
ب��أح��ل��ى ص���ورة وأن��ق��ى ح��ل��ة ،ألن
الرس َم تصوي ُر الفكر وتجسيد للروح،
وه��و يعكس التصوير ال���ذي منه
نستقي االل��وان وتتخضب بالعمق
االنساني وتتجرد من الزيف لترتقي
باالحساس والحب وتحلق مثل طائر
الحرية في عنق السماء.
وك��ان��ت كلمة للمصور ميشال
أسطا الذي حدد شروط االشتراك في

المشنوق متحدثا ً خالل المؤتمر الصحافي
المسابقة من خالل خمسة صور لكل
مشترك.
وأخ��ي��راً ،ك��ان��ت كلمة المشنوق
الذي قال« :إن لبنان مليء بالمشاهد
الجميلة ،وإن وزارة البيئة تحاول
دائ��م��ا ً أن ت���ؤدي دور ال��داع��م لكل
االنشطة المتعلقة بالبيئة» ،الفتا ً
إلى أنّ البشاعات نعرفها من مقالع
وك��س��ارات ،ون��ع��رف كيف يتحول
م��دخ��ل م��دي��ن��ة إل���ى ج��ب��ل نفايات
ف��أب��رزوا ال��ص��ور الجميلة ،ولنرفع
شعار  Green your lifeوأنا سبق
عندما تسلمت مسؤولياتي الوزارية
أن رفعت شعار «بيئتي وطني».
وأض��اف« :يسرني أن نشارككم
اليوم حفلة إطالق مسابقة التصوير
هذه ،وهي ليست المرة األولى التي
تتولى فيها شركة جرير للطباعة
بالتعاون م��ع ش��رك��اء آخ��ري��ن من
القطاع الخاص دع��م ه��ذه الكوكبة
من الشباب محترفي وهواة التصوير
لتنظيم مسابقة اك��ت��ش��اف جمال
لبنان ونقله عبر تصويره ،فلشركة

جرير ولكل من ساهم في إنجاح هذه
المبادرة ماضيا ً وح��اض��را ً شكرنا
العميق».
وتابع« :هذا الشكر أسبابه عدّة
وأهمها :أن تنظيم هكذا مسابقة عمل
حضاري بحد ذات��ه .وأنّ استهداف
الشباب وإشراكهم وتحفيزهم اعتبارا ً
من عمر  15سنة على المشاركة في
مسابقة تهدف إلى اكتشاف جمال
لبنان الطبيعي وتصويره ،توجه
ت��رغ��ب ف��ي��ه وت��س��ع��ى إل��ي��ه وزارة
البيئة نظرا ً إلى األهمية التي توليها
هذه ال��وزارة لدور الشباب الريادي
كونهم عماد المستقبل وأمله ،وحلمنا
جميعا ً أن يحققوا أحالما ً عجزنا عن
تحقيقها».
وقال« :أحد أهم أهداف وزارة البيئة
المحافظة على ال��م��وارد الطبيعية
كأمانة توارثناها عن اآلباء واالجداد
كي نقدمها لألبناء واالحفاد الشباب
كي يحافظوا على لبنان بلدا ً جميالً ذا
بيئة نظيفة خضراء ومستدامة تفرح
القلب وتسر العيون.

إن الجهد المستمر ل��وزارة البيئة
على الصعد كافة وأهمها الورشة
التشريعية التي تمكنا من إنجازها
م��ع ال��ن��واب ،تمثلت ف��ي مجموعة
من القوانين والمراسيم تمحورت
جميعها حول مكافحة التلوث على
أن��واع��ه وتنظيم استغالل ال��م��وارد
الطبيعية بشكل يضمن استمرارها
ودي��م��وم��ت��ه��ا وح��م��اي��ة ال��م��واق��ع
الطبيعية بما فيها من تنوع بيولوجي
ونظم إيكولوجية وكانت ثمرة هذه
الورشة :قانون تخصيص محامين
عامي بيئيين .مشروع قانون االدارة
المتكاملة للنفايات الصلبة .مشروع
قانون نوعية الهواء .مشروع قانون
المحميات الطبيعية .مشروع قانون
ح��رائ��ق ال��غ��اب��ات .م��رس��وم اص��ول
تقييم األثر البيئي .مرسوم االلتزام
البيئي للمنشآت .مرسوم التقييم
البيئي االستراتيجي .مرسوم عقد
الضمان ضد االخطار التي قد تلحق
بالغير م��ن ج��راء ممارسة الصيد
ال��ب��ري .وم��رس��وم تأليف المجلس

الوطني للبيئة».
وأض��اف« :أو ّد أن أشارككم أحد
أس����رار س��ع��ادت��ي ب��إط�لاق��ك��م ه��ذه
المسابقة اليوم (أم��س) ،عدا كوني
وزيرا ً للبيئة في هذه الحكومة ،فأنا
واختصاصي مدمن
ه��او للتصوير
ّ
على ت���ذوق ال��ج��م��ال الطبيعي في
لبنان ،أتمتع وعائلتي بهذا الجمال
ف��ي ك��ل مناسبة تتاح ل��ي وأح��اول
توثيق الجمال ف��ي طبيعة لبنان
الخالبة م��ن وراء عدسة الكاميرا
التي كثيرا ً ما تعجز عن التقاط هذا
الجمال الذي يحتار المرء في مقاربته
ومحاولة نقله».
وق��ال« :لقد قادتني هوايتي في
التصوير إل��ى االكتشاف والتمتع
بهذه الطبيعة الخالبة إل��ى معظم
المناطق اللبنانية م��ن ال��ن��اق��ورة
جنوبا ً إلى العبدة شماال ً ومن بيروت
إلى المصنع وما بينهما وهو كثير
وكبير وعظيم».
ورأى أنّ ح��س��ن ت��ن��ظ��ي��م ه��ذه
المسابقة بطريقة علمية ،واض��ح
من خ�لال االجابة على كل االسئلة
التي يحتاج من يو ّد المشاركة إلى
إجابات عليها.
وخ���ت���م« :أو ّد م���� ّرة أخ����رى أن
أه ّنئ القيمين على ه��ذه المسابقة
من الشابات والشبان لمبادرتهم
الوطنية القيمة في التركيز على جمال
لبنان والطبيعة فيه ،وأن أن ّوه براعي
المسابقة شركة جرير للطباعة إذ
إننا في هذا الزمن الرديء والظروف
التي يمر بها لبنان والمنطقة نحن
أحوج ما نكون إلى لفتة تعكس جماال ً
وابتسامة وتثير بعض االيجابية
وص���ورة جميلة نتمتع بها ليس
عبر ع��دس��ات كاميراتنا ف��ق��ط ،بل
على شاشات تلفزيوناتنا ووسائل
إعالمنا التي كثيرا ً ما تنشغل بأخبار
الحروب والمعارك وكأننا محكومون
بالمعاناة فقط ،فالجمال والخير
والطبيعة يجب أن يكون لها حصة
كذلك فإن مسابقتكم تصب في هذه
الخانة».

مدر�سة قدمو�س تخ ّرج طالبها وتك ّرم ال�صافي
صور ـ محمد أبو سالم
خ ّرجت مدرسة قدموس الدفعة
األرب��ع��ي��ن م��ن ت�لام��ذة ال��ص��ف��وف
النهائية «ف���وج سما ق��دم��وس»،
ف��ي اح��ت��ف��ال ُك���� ّرم خ�لال��ه الفنان
ال��راح��ل ودي���ع ال��ص��اف��ي ،برعاية
شقيقه ال��ع��م��ي��د إي��ل��ي فرنسيس
الصافي وح��ض��وره .كذلك حضر
المونسنيور شربل عبد الله ممثالً
المطران شكر الله نبيل الحاج ،األب
بشارة كتورة ممثالً المطران جورج
بقعوني ،رئيس جمعية المرسلين
اللبنانيين األب ال��ع��ام مالك أبو
ط��ان��وس ورئ��ي��س ال��م��درس��ة األب
ج��ان يونس ،رئيسة مدرسة مار
يوسف الظهور في صور وراهباتها،
قائد الكتيبة الكورية الكولونيل
ج��ون��غ ه��ا إي���ل ،م��دي��ر الجامعة
اإلسالمية ـ فرع صور الدكتور أنور
ترحيني ،إضاف ًة إلى رؤساء بلديات
وشخصيات سياسية واجتماعية
وتربوية وعسكرية وهيئات بلدية
واختيارية ولجنة األه��ل ورابطة

المتخ ّرجين والهيئتين التعليمية
واإلدارية وأهالي التالمذة.
أشاد األب يونس بالراحل الكبير
ودي��ع الصافي ،الباقي م��ن خالل

ال��ت��راث وآالف األغ��ان��ي الوطنية
والشعبية ،متحدّثا ً ع��ن مفهوم
النجاح ال��ذي يحمل العبر والقيم
وتحقيق اآلمال ،وأن االعتماد على

النفس يبقى درب ال��وص��ول إلى
النجاح.
ث��م ك��ان��ت كلمة ل��م��دي��رة القسم
ال��ث��ان��وي هيفا م��وزاي��ا فاسولو،

دع��ت فيها ال��ط�لاب إل��ى التمسك
بقيم مدرستهم وبتعاليم أساتذتهم
وتوجيهات إدارتهم ،شاكر ًة األهل
على هذا الزرع المبارك الذي أنتج
متعلمين مبدعين.
ثم كانت كلمة العميد الصافي
ال��ذي حيّا م��درس��ة ق��دم��وس التي
أس��س��ت��ه��ا ج��م��ع��ي��ة ال��م��رس��ل��ي��ن
ّ
اللبنانيين الموارنة والتي تحمل
رس��ال��ة م��ق��دس��ة ع��ن��وان��ه��ا ال��وف��اء
للوطن وأرض��ه وإنسانه ،شاكرا ً
إلدارة ال��م��درس��ة دعوتها لتكريم
عظيم م��ن ل��ب��ن��ان أع��ط��ى ال��ت��راث
وال��وط��ن ح��ب القلب ودم��ع العين
فجسدها في أغانيه
وعرق الجبين
ّ
تراثا ً ال يموت.
وتخلل االحتفال تكريم الفنان
ودي��ع الصافي من خ�لال أغنياته
الرائعة التي قدّمها المتخ ّرجون
ع��رب��ون وف���اء واع���ت���زاز .كما كان
للمطرب م���روان محفوظ وصلة
غنائية ألهبت مشاعر الحاضرين.
وفي الختام ُو ّزعت شهادات التخ ّرج
على تالمذة الصفوف النهائية.
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م�ؤتمر التحاد بلديات الفيحاء
حول ن�شر ا�ستراتيجيات المدن في دول الم�شرق

خالل تقديم الدروع التذكارية
ن� ّ
�ظ��م ات��ح��اد ب��ل��دي��ات ال��ف��ي��ح��اء م��ؤت��م��را ً ح���ول «نشر
استراتيجيات ال��م��دن ف��ي دول ال��م��ش��رق» ،ال��ذي يتناول
استراتيجيات التنمية الحضرية المستدامة والربط الشبكي،
وذل��ك ف��ي فندق «كواليتي ـ إن» ف��ي طرابلس ،بحضور
السفير التركي إينان أوزيلدز ،النائب بدر ونوس ،محافظ
الشمال القاضي رمزي نهرا ،رئيس اتحاد بلديات الفيحاء
رئيس بلدية طرابلس الدكتور نادر الغزال ،رئيس مجلس
إدارة معرض رشيد كرامي الدولي حسام قبيطر ،مدير عام
مرفأ طرابلس الدكتور أحمد تامر ،أمين مال غرفة التجارة
والصناعة والزراعة توفيق دبوسي ،وحشد كبير من رؤساء
البلديات الحاليين والسابقين ونقابيين ومهنيين ووفود
مشاركة ومهتمين.
بداية ،كلمة ترحيبية من مستشار االتحاد لشؤون
البلديات الدكتور عبد ال��رزاق اسماعيل .ثم كانت كلمة
للغزال قال فيها« :هو نشاط ختامي لعمل دؤوب متواصل،
دام لسنوات عدّة حققنا فيه نوعين من التشاركية ،واحدة
على المستوى المحلي كاتحاد بلديات الفيحاء مع المجتمع
المدني ومع خبراء الوطن في تحقيق استراتيجية نأمل أن
مجسدة على أرض الواقع محققة بكافة مشاريعها
نراها
ّ
وتفاصيلها ،وكذلك حققنا في هذا المشروع الرائد تشاركية
دولية إقليمية مع إسبانيا وتونس وقبرص وفلسطين
واألردن والمغرب وتركيا ودول عدّة أخرى ،أكدنا فيها أن
الجامع يبقى الجامع المدني أقوى من الجامع الدولي،
ولعل في هذا تذكرة تعيدنا إلى سابق التاريخ ،فالك ّل يعلم
أن في التاريخ الغابر القديم جدا ً كان التعاون يقوم على
أساس تواصل المدن مع بعضها البعض أكثر من الدول،
وأعتقد أن حقيقة الواقع أن ما تعايشه السلطات المحلية
مرتبط بشكل وثيق ومباشر بخدمات المواطنين ،والسهر
على أهدافهم أكثر بكثير من الحكومة المركزية ،لذلك كان
وبعفوية مطلقة على ما أظن التعاون قائما ً بين المدن أكثر
من الدول وكان فاعالً وناجحا ً ومثمرا ً على األرض ،وقد أتى
هذا المشروع ليؤكد أهمية التشبيك بين هذه المدن لما فيه

مصلحة المواطنين».
ثم كانت كلمة ألمين عام شبكة المتوسط جان باربال
شرح فيها بعض مراحل المشروع مؤكدا ً أهميته« ،ال سيما
أن مدينة طرابلس العاصمة الثانية مهمة ج��دا ً بالنسبة
إلى برشلونة» ،شاكرا ً لالتحاد دوره البارز وال��ذي جعل
من مدينة طرابلس مركزا لنشر المعرفة االستراتيجية على
مستوى مدن المتوسط.
وفي الختام ،كانت كلمة للقاضي نهرا أكد فيها أهمية
المؤتمر ووضع استراتيجبات المدن ،وأنه سيكون داعما ً
إلنجاح استراتيجية االتحاد في كل المراحل.
وقبل الجلسة األولى ،قلّد الغزال والمحافظ نهرا دروعا ً
تقديرية لكل من باربال والمدير السابق لالتحاد المهندس
عبد الله عبد الوهاب تقديرا ً لجهودهما في دعم مشاريع
االتحاد وخططه التنموية.
وبعد الجلسة االفتتاحية ،كانت الجلسة األول��ى التي
ترأسها المحافظ نهرا وتحدّث فيها الغزال ومديرة اتحاد
بلديات الفيحاء المهندسة ديمة الحمصي ،وباربال والتي
كانت بعنوان «التعاون الالمركزي ـ قصة نجاح اتحاد بلديات
الفيحاء» ،وتطرقت المداخالت فيها إلى أبرز المشاريع التي
قام ويقوم بها االتحاد مع مؤسسات دولية مانحة وتوأمات
وشركات وبلديات أوروبية وعربية بلغت ح ّد اعتبار االتحاد
مركز اهتمام وموضع ثقة ل��دى ه��ذه الجهات ،ومرجعا ً
رئيسا ً في عد ٍد من المشاريع التنموية على مستوى مدن
المتوسط ،وكما ذكرت مديرة االتحاد في مداخلتها أن إجمالي
المساهمات في المشاريع منذ عام  2010ولغاية اآلن ،بلغ
ماليين الدوالرات بين مساهمات مادية وعينية.
وتابع المؤتمر أعماله التي امتدت على خمس جلسات
تمحورت حول مستقبل المدن والتخطيط االستراتيجي،
واستراتيجيات المدن مقترحات ومشاريع ،وسائل دعم
استراتيجيات التنمية المستدامة.
وفي الختام أقيم حفل غداء على شرف المشاركين في
المؤتمر.

«ال�صفدي» تطلق المرحلة الثانية
من م�شروع بيت المواطن

�أخبار متفرقة
مطالبات بالكهرباء والماء في �صور

طالب رئيس اتحاد بلديات قضاء صور عبد المحسن الحسيني ،مدير عام وزارة الطاقة والمياه
بإنصاف المناطق الجنوبية وتغذيتها بالتيار الكهربائي أسوة بباقي المناطق اللبنانية ،ال سيما أننا
في فصل الصيف وفي بداية شهر رمضان حيث تكثر حاجة الناس إلى الكهرباء والماء.
وأمل الحسيني في بيان أصدره عقب مراجعات تل ّقاها من رؤساء البلديات والمواطنين ،أال يكون
موسم االصطياف في كل سنة على حساب مناطق أخرى إذ يحرم المواطن الكهرباء والماء بحجة
االصطياف.
وق��ال« :ب��دأت الصرخة تتصاعد من المواطن الذي له حق على دولته ومؤسساته في تقديم
الخدمات له في كل المجاالت ،ال سيما في الكهرباء والماء اللذين يشكالن العصب الرئيسي في حياة
المواطن اليومية» .وأشار الى أن هناك عددا ً من اآلبار الجوفية بحاجة إلى صيانة وتشغيل ،ما
يساهم في تخفيف أزمة المياه.

دور الإعالم في تربية الطفل على القيم

أقام مركز األبحاث والدراسات التربوية ،حلقة بحثية في قاعة مطعم «البريدج» طريق المطار،
بعنوان« :دور وسائل اإلعالم في تربية الطفل على القيم» ،بحضور ممثلين عن محطات :تلفزيون
المنار ،قناة طه ،تلفزيون الثبات ،قناة الصراط ،إذاعة النور ،وجمعية كشافة اإلمام المهدي.
افتتحت الحلقة بكلمة الشيخ سامر العجمي مرحبا ً بالضيوف ومبينا ً فيها طبيعة الحلقات

البحثية في المركز وأهدافها.
ثم قدّم رئيس المجلس األعلى التحاد اإلذاعات والفضائيات اإلسالمية عبد الله قصير ،ومدير
مديرية اإلشراف والتوجيه في تلفزيون المنار الشيخ خضر الديراني ،ورقتين بحثيتين ضمن عنوان
الحلقة.
وقال قصير« :إن عملية المشاهدة التلفزيونية تخضع لالختالفات السوسيو ثقافية ،كما أن لكل
مرحلة عمرية خصوصيتها في التأثير بالبرامج التلفزيونية ،وتختلف عملية تعلم األطفال من
التلفزيون تبعا ً لألعمار».
وركز الشيخ الديراني على اآلثار المباشرة للتلفزيون على الطفل بطريقة غير واعية ،ومطابقته لما
رآه من عنف وعدوانية ،أو غيرها من السلوكيات الضارة (نظرية الرصاصة).
واختتمت الحلقة بتوصيات أكدت ضرورة إصدار تشريعات تفرض األخذ في االعتبار موضوع
الطفل ،والقيم األخالقية والوطنية في إنتاج البرامج ،بث اإلعالنات على الشاشات وأوقاتها ،العمل
على تحفيز الكتاب واألدباء لالنتاج القيمي التربوي للنصوص المتخصصة لألطفال والصالحة
لالنتاج االعالمي تلفزيونيا ً وإذاعيا ً وحتى للرسوم المتحركة ،اعتماد لجان متخصصة وخبراء في
علم التربية وعلم النفس عند الطفل لالشراف واإلعداد النتاج برامج األطفال للعالم العربي ،وجوب
وضع التلفزيون في مكان عام ،مع ضرورة تحديد ساعات المشاهدة ألطفالنا ،التأكيد على ضرورة
التعامل مع التلفزيون بأنه مصدر للمخاطر التربوية وغيرها ،بعيدا ً عن حسن النيات ،المسؤولية
الكبيرة لألهل في تحديد القنوات الخاصة باألطفال بالمنزل ،ودورهم في عملية التوجيه التربوي
عن مفاسد التلفزيون ،وتعزيز البدائل عن مشاهدة التلفزيون ،كزيارة القرى والحدائق العامة
والعالقات االجتماعية.
وختاماً ،فتح باب النقاش والحوار والمداخالت بين الحضور.

تعاون بين «اللبنانية» و«�شنغهاي» ال�صينية

من الحلقة البحثية حول اإلعالم وتربية الطفل

وقع رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور عدنان السيد حسين ،اتفاق تعاون بين الجامعة اللبنانية
وجامعة شنغهاي الصينية ،التي مثلها وفد من الجامعة .وحضر حفل التوقيع رئيسة مكتب
المشاريع الخارجية في الجامعة ندى شباط ورئيس رابطة الصداقة اللبنانية الصينية مسعود
ضاهر.
بداي ًة ،رحب السيد حسين بالوفد الزائر وأعرب عن سعادته بالتعاون القائم بين الجامعتين،
مؤكدا ً ضرورة التزاور لترسيخ التعاون وفق ما نص عليه االتفاق  ،ال سيما على تعليم اللغتين:
العربية والصينية من خالل تبادل األساتذة ،مشيرا ً إلى أنه في بداية السنة الجامعية المقبلة،
سيكون افتتاح لمركز كونفوشيوس في مركز اللغات.
كما أكد أهمية التعاون في مجال الطب الصيني والعالج الفيزيائي في كلية الصحة العامة ،مشيرا ً
إلى وجود طالب من الصين يدرسون في الجامعة اللبنانية.
وأبدى رئيس وفد جامعة شنغهاي سعادته لوجوده في الجامعة اللبنانية ،وأثنى على العالقة
بين جامعة شنغهاي والجامعة اللبنانية من حيث الترابط والتعاون القائم بينهما ،وأن الجامعة
اللبنانية تتميز بنجاحها وأهميتها ،مؤكدا ً ضرورة تنفيذ بنود االتفاق ،ال سيما في مجال البحث
العلمي ،متمنيا ً العمل على إنجازات في المستقبل تفيد منها الجامعتان.
ثم كان توقيع االتفاق الذي نصت أبرز بنوده على :تعزيز البحوث العلمية المشتركة ،تبادل
البرامج األكاديمية والمحاضرات والنشرات الثقافية والعلمية ،وتبادل أساتذة.

ب���دأت م��ؤس��س��ة ال��ص��ف��دي تنفيذ
المرحلة الثانية من أنشطة مشروعها
«بيت المواطن» ،الذي تديره بالتعاون
مع بلدية الميناء ،وبدعم من سفارة
النروج في لبنان ،وقد سبق للمؤسسة
أن ن ّفذت المرحلة األولى من المشروع،
ال��ذي يعتبر رائ��دا ً في لبنان ،واألول
من نوعه لجهة إنشاء مركز مفتوح
ضمن حرم البلدية بحيث يشكل نقطة
التقاء للمواطنين ومرجعا ً أساسيا ً
للمعلومات واالق��ت��راح��ات المتعلقة
بحقوقهم وواج��ب��ات��ه��م كمواطنين
فاعلين ،واف� ُت��ت��ح خ�لال حفل كبير
حضره سفير ال��ن��روج وممثلون عن
الشركاء ،إضافة إلى اإلعالن عن لجنة
بيت المواطن المنبثقة عن المشروع،
والمؤلفة من  20عضوا ً من الفاعلين
في مجتمع الميناء والذين خضعوا
ل��ت��دري��ب��ات ح��ول العمل المواطني
وعالقة العمل البلدي بتعزيز التنمية
المحلية.
ول��ف��ت��ت م���دي���رة ق��ط��اع التنمية
االجتماعية ف��ي المؤسسة سميرة
بغدادي ،إلى أنه بعد تنفيذ  10ورش
عمل تشاركية بالتعاون مع خبراء حول
مختلف المواضيع البلدية والتنمية
المحلية ،البلدية والحكم المحلي،
َ
المواطنة ،التخطيط االستراتيجي،
التحفيز ودراس��ة الموارد ،التخطيط
وإدارة الحمالت على مواقع التواصل
االجتماعي ،اكتسبت اللجنة المهارات
التي تؤهلها إلدارة «بيت المواطن»
والتخطيط لتفعيله ،إذ أعدّت اللجنة
خ��ط��ة ع��م��ل ع��ل��ى ال��م��دي��ي��ن القصير
والمتوسط ،للتوجه إل��ى مؤسسات
المجتمع المدني وسكان الميناء بهدف
تعزيز معرفة وقدرة هؤالء في مجال

المشاركة الفاعلة.
وأش�����ارت م��دي��رة ال��م��ش��روع من
قبل المؤسسة ،سمر بولس ،إلى أن
المرحلة الثانية ،شملت مجموعة
من األنشطة الموجهة إلى الجمعيات
األهلية والتجمعات والنقابات في
الميناء لتزويدها بالمعرفة والمهارات
الالزمة لتحديد احتياجاتها ودورها
وال��س��ل��ط��ات ال��م��ح��ل��ي��ة ال��م��رك��زي��ة
وال�لام��رك��زي��ة ف��ي ت��أم��ي��ن حقوقهم
كمواطنين.
�ي تعريفي في بيت
وعُ قد لقاء أول� ّ
ال��م��واط��ن م��ع ال��ج��م��ع��ي��ات االهلية
والكشفية ،أداره عضو اللجنة نبيل
عبد ،تبعه لقاء آخ��ر جمع مختاري
الميناء ،وك��ان ب��إدارة عضو اللجنة
ج��ورج دروب���ي ،وتضمن لمحة عن
رؤية بيت المواطن وأهدافه وأنشطته،
بما يم ّكن المشاركين من تحديد دورهم
في تطوير أنشطته وبرامجه.
وف��ي معرض استكمال المرحلة
الثانية ،ن ّفذت ورشة عمل على مدى
يومين في مقر بيت المواطن في بلدية
الميناء ،شارك فيها  25شخصا ً ممثلين
لجمعيات أهلية وكشفية ،تدربوا
على التنمية المحلية والعمل البلدي
وارتباطهما بمفهمومي المواطنة
والحوكمة ،وتولت سميرة بغدادي،
الخبيرة في العمل التنموي والبلدي،
في اليوم األول ،التدريب مع شادي
جنزرلي ،عضو لجنة بيت المواطن،
ف��ج��رى إي��ض��اح م��ف��ه��وم��ي التنمية
المحلية والمواطنة ودور المجتمع
المدني في تعزيزهما ،كما عرضت
ال��م��ع��وق��ات ال��ت��ي ت��ح��ول دون لعب
البلدية دورها األساس في هذا اإلطار.
واستتبعت الورشة في اليوم الثاني،

مع سامر أنوس الذي تحدث عن مفهوم
الحوكمة وارتباطها بالتنمية ،وأهمية
توظيف إمكانيات وأدوار المجتمع
المدني لتفعيل الحوكمة المحلية ،ثم
مع المحامي عصام سباط الذي عرض
تحديات العمل البلدي ومصاعبه
ومدى جهوزية البلديات وقدرتها على
تطبيق الحوكمة المحلية والعوائق
والتسهيالت ضمن القانون البلدي.
وهدفت الورشة إل��ى تعزيز قدرة
المشاركين على مناصرة القضايا
االجتماعية األكثر تأثيرا ً في منطقتهم
م��ع ال��ج��ه��ات ال��م��ع��ن��ي��ة ،وب��ال��ت��ال��ي
المشاركة الفعالة في صنع القرارات.
وسيتبع ه��ذه ال��ورش��ة ،لقاء آخر
يتضمن مرحلتين ،األول��ى بحضور
كافة الجمعيات للتدريب على أدوات
وتقنيات التشخيص التشاركي ،وذلك
بهدف العمل على اختيار إشكاليتين
أساسيتين في مدينة الميناء ،ليصار
ف��ي المرحلة الثانية تقسيم ه��ؤالء
تنكب كل
إل��ى مجموعتين ،بحيث
ّ
مجموعة على إشكالية ،وتشارك أيضا ً
في تدريبين ،األول تنتج عنه خطة
مدافعة تساهم في حل هذه االشكالية،
والتدريب الثاني تكون نتائجه اقتراح
مشروع ير ّد على االشكالية.
تجدر االش��ارة إلى انه بعد انتهاء
هذه المرحلة ،يختتم مشروع «بيت
المواطن» ،بحفل تعلَن خالله نتائج
المشروع وخطة االستمرارية على
المدى البعيد ،والتي ستتوالها اللجنة
م��ع ال��ب��ل��دي��ة ،ب��م��ا يتيح لمؤسسة
الصفدي وبعد تقويم النتائج ،البحث
في إمكانية نقل هذه التجربة الرائدة
إلى بلدية أخرى.

