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حمليات

«�صدى التط ّوعي» ...نواة مجتمعية تن ّمي عالقة الفرد بالمحيط
ياسمين ك ّروم
يؤسس فريق «صدى التط ّوعي»
ّ
لحالة اجتماعية تح ّفز أبناء المجتمع
المحلي في ك ّل قرية وبلدة على أخذ
زم��ام المبادرة للنهوض بمنطقتهم
نحو األف��ض��ل على الصعد كافة،
وبحسب اإلمكانيات المتو ّفرة.
انطالقة الفريق الفعلية كانت قبل
ثالثة أشهر من منطقة الح ّفة في ريف
الالذقية ليكون أ ّول أعمالها تأهيل
الحديقة العامة في البلدة.
وق�����دّم ال��م��ت��ط�� ّوع��ون ن��م��وذج��ا ً
ناجحا ً عن العمل التط ّوعي الب ّناء،
استقطب عددا ً كبيرا ً من أبناء الحفة
ليقدّموا يد المساعدة إلنهاء العمل
على أكمل وج��ه .وأت��ى حفل افتتاح
الحديقة كتتويج لعمل المجموعة،
ظهرت فيه إمكانياتهم ف��ي إقامة
األنشطة واأللعاب الترفيهية للر ّواد
سجلوا حضورا ً كبيرا ً والفتا ً
الذين
ّ
وتفاعلوا أيضا ً مع مبادرة «نفتوش»
بعروضها التفاعلية المتن ّوعة.
وف��ي ح��دي��ث إل��ى ن��ش��رة «سانا
سياحة ومجتمع» ،قال علي يوسف
ميسر الفريق إنّ مدة تأهيل الحديقة
ّ
استغرق خمسة عشر ي��وم��اً ،وهي

فترة قياسية نسبيا ً بالنظر إلى خبرة
الفريق ،إذ تف ّوقت المجموعة بإنجاز
أعمال التنظيف والدهان والترميم
اع��ت��م��ادا ً ع��ل��ى م���وارده���م ال��ذات��ي��ة
وبمساعدة أهالي البلدة .معتبرا ً أن
الفريق يسير بخطوات ثابتة نحو

مرحلة إط�ل�اق م��ب��ادرات متكاملة
بهيكلية وأسس عملية واضحة.
وأش���ار إل��ى أن «ص���دى» يعتبر
ج����زءا ً م��ن م��ش��روع «ف��ض��ا» ،أح��د
م��ؤس��س��ة «م���ب���ادرون».
م��ش��اري��ع
ّ
ويعمل ال��م��ت��ط�� ّوع��ون فيه بحسب

الحاجة المجتمعية لتأسيس أرضية
صلبة للعمل المجتمعي انطالقا ً من
منطقة الح ّفة.
ويبلغ عدد أعضاء الفريق حاليا ً
 20متط ّوعا ً تتراوح أعمارهم بين 18
و 40سنة ،ويملكون شغفا ً بالعمل

المجتمعي ذي األث���ر ال��م��س��ت��دام.
ولفت يوسف إلى أنّ الخطوة المقبلة
ّ
مصغر
ستكون بإنشاء مركز ثقافي
في الهواء الطلق ضمن الحديقة تقام
فيه أمسيات شعرية ومسرح عرائس
إلى جانب وجود قاعات مطالعة في
الهواء الطلق.
التركيز على المشاريع الصغيرة
ذات الكلفة المالية القليلة يعتبر من
أولويات الفريق على ح ّد قول يوسف
الذي أوضح أن «صدى» يسعى إلى
توعية الشباب حول أهمية العمل
التط ّوعي وال��م��ش��ارك��ة ف��ي عملية
التنمية المحلية.
وختم يوسف بالقول :على رغم
الصعوبات التي يعانيها الفريق
ك��ع��دم ت��و ّف��ر م��ق�� ّر خ��اص ب��ه ،وقلّة
ال���م���وارد ال��م��ال��ي��ة ،إال أن تصميم
األعضاء على تقديم نموذج تط ّوعي
متميّز ك��ان تحدّيا ً نجحت أعضاء
المجموعة في تجاوزه ،وتمكنوا من
استقطاب عدد كبير من المتط ّوعين
وإف��س��اح ال��م��ج��ال ل��ك�� ّل م��ن يرغب
بالمساعدة لخلق ن��واة مجتمعية
حقيقية ،تكون دافعا ً لتشكيل فرق
تط ّوعية أخرى تأخذ دورها في بناء
المجتمع وتطويره.

يافعون يطلقون مبادرة «وردة وحكاية فرح» لدعم ذوي االحتياجات الخا�صة
ربى شدود
«وردة وحكاية ف��رح» ،عنوان المبادرة التي
ن ّفذها مؤخرا ً متط ّوعون يافعون في مركز «بداية»
لألنشطة التنموية التابع لجمعية «نور لإلغاثة
والتنمية» بالتعاون مع برنامج «سبت األمل»
في جمعية «التآخي» الخيرية في صحنايا،
ساعين من خاللها إلى مساعدة األطفال ذوي
االحتياجات الخاصة والترفيه عنهم وتعميق
إحساس اليافعين بالمسؤولية تجاه هذه الفئة
من المجتمع.
وأوض����ح واص���ل ح��م��ي��دة م��س��ؤول م��ش��روع
«بداية» لنشرة «سانا الشبابية» أن الفعالية
ّ
وخطط لها عشرون يافعا ً م ّمن خضعوا
ن ّفذها
لبرنامج مهارات الحياة في المركز بإشراف س ّتة
وميسري دعم نفسي ومهارات حياة.
مد ّربين
ّ
الفتا ً إل��ى أن المبادرة تهدف إل��ى دع��م األطفال
ذوي االح��ت��ي��اج��ات ال��خ��اص��ة ،حيث تض ّمنت
أنشطة وألعابا ً تناسب هذه الشريحة ،ومنها
قص على الحضور حكاية
فقرة الحكواتي الذي ّ
تالمس معنى االختالف ،ليلمس الحضور قدرة
ذوي االحتياجات الخاصة على العطاء واإلبداع،
واختتمت المبادرة بوضع بصمة ك ّل طفل من
ذوي االحتياجات الخاصة على قطعة قماش،
وتعليقها في مق ّر مشروع «سبت األمل».
وعن مشاركتها في المبادرة قالت يمنى حمزة

صيدا ـ مصطفى الحمود
زارت سفيرة النرويج في لبنان لينا ناتاشا ليند،
مؤسسة معروف سعد الثقافية االجتماعية الخيرية،
ّ
ترافقها السكرتيرة األولى في السفارة آنا يروم ،ومسؤولة
برنامج التنمية الدولية منال قرطام ،وممثلة «نورفاك» في
لبنان كريستال هارلستاد.
واستقبل الوفد نائب رئيس مؤسسة معروف سعد
محمد حمود ،وأمين الصندوق حمزة ال��ب��زري ،وعضو
مجلس اإلدارة منى سعد ،ومديرة برنامج الصحة النفسية

ومنسقة مشروع النازحين من سورية دالل
لألطفال
ّ
شحادة.
المؤسسة ومراكزها
وعُ قد لقاء عُ رضت خالله أوضاع
ّ
وأنشطتها وبرامجها ،فضالً عن استعراض المشاريع
المشتركة مع السفارة النرويجية في لبنان ومع مؤسسة
«نورفاك».
للمؤسسة،
كما زار الوفد مدرسة صيدا الوطنية التابعة
ّ
ثم قام بجولة م��رورا ً في طرقات صيدا القديمة ،واختتم
الجولة في مستوصف ناتاشا سعد الشعبي في صيدا
القديمة.

«يونيفيل» ُتحْ يي اليوم العالمي
لجنود حفظ ال�سالم في الناقورة

( 16سنة) ،ك��ان يوما ً ممتعا ً منحنا فيه هذه
الشريحة من األطفال جرعة أمل ومحبة وتفاؤل،
بعدما خضعنا سابقا ً لدورات حول مهارات الحياة
استطعنا في نهايتها امتالك قدرات التخطيط أليّ

نشاط ك��ان ،خصوصا ً تلك المهارات المتعلّقة
بكيفية التعامل مع االختالف واحترامه.
يذكر أن مشروع «بداية» الذي تنفذه جمعية
«ن���ور» بتمويل م��ن «يونيسف» ي��ق��وم بدعم

مبادرات اليافعين والشباب باعتبارهم طاقات
خالقة يجب استثمارها باالتجاه الصحيح،
ليصبح لليافع دور إيجابي وفعال في إطار بناء
بيئة موجهة وسليمة.

«رودز فور اليف» :المجل�س الوطني لل�سالمة المرورية
وعد ب�إيالء �إ�سعاف م�صابي الحوادث �أهمية ق�صوى
أعلنت رئيسة جمعية «رودز فور اليف» زينة قاسم ،خالل توزيعها الشهادات
على  23مسعفا ً ومسعفة من الصليب األحمر اللبناني الذين شاركوا في دورة
تدريبية على إنقاذ مصابي الحوادث في بيت عنيا (حريصا) ،برعاية «البنك
اللبناني للتجارة  ،»BLC Bankأنّ المجلس الوطني للسالمة المرورية وعد
بإعطاء أهمية قصوى لتعزيز القدرات في مجال إسعاف مصابي الحوادث خالل
«الساعة الذهبية» التي تلي وقوعها ،وبالتعاون مع الجمعيات المعنية بهذا
الجانب.
وأك��دت قاسم أن المجلس الوطني للسالمة المرورية ّ
مطلع على الخطة
العشرية  2011ـ  2020التي أق ّرتها األم��م المتحدة والمتعلقة بإسعاف
المصابين بعد وقوع الحوادث .ونقلت عن مسؤولي المجلس الذين اجتمعت
معهم أخيراً ،إدراكهم أن الوقاية من الحوادث تشمل إضافة إلى حمالت السالمة
المرورية الخطوات اإلسعافية الضرورية في الساعة الذهبية التي تلي وقوع
الحادث.
وإذ ذ ّكرت بأن «رودز فور اليف» سلّمت الجيش اللبناني أخيرا ً حقائب إنقاذ
مه ّمتها إسعاف المصابين على أرض المعركة ،شدّدت على أنّ هذه الخطوة
تؤ ّكد مدى التزام مؤسسات المجتمع المدني دعم المؤسسة العسكرية.
والمسعفون الذين خضعوا للدورة ،هم من مراكز :سبيرز ،التباريس ،فرن
الشباك ،المريجة ،جونيه ،أنطلياس ،قرنة شهوان ،جنسنايا ،بعبدا ،بقعاتا،
قبرشمون ،الدامور ،الشويفات ،طرابلس ،البترون ،الكورة ،بشري ،زغرتا ،حلبا
َ
مسعف ْين اثنين من الجيش اللبناني.
إضافة إلى

«ك�شافة البيئة» �أطلقت «من بيتي �شتلة»

أطلقت «جمعية كشافة البيئة»
مشروع «م��ن بيتي شتلة ،»2016
ب��دع��م م��ن رئ��ي��س الجمعية محمد
نهاد الزيلع ،بالتعاون مع جمعية
«األنامل البيضاء» في أبي سمراء في
طرابلس.
وي��ت��ض�� ّم��ن ال��م��ش��روع ع����ددا ً من
الجلسات التثقيفية والتعليمية
البيئية حول أهمية الزراعة المنزلية
وط��رق��ه��ا وأس��ال��ي��ب��ه��ا ،ويستهدف
سيدات المجتمع المحلي في منطقة

�سفيرة النرويج تزور م�ؤ�س�سة معروف �سعد
الثقافية االجتماعية الخيرية
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أبي سمراء ،وذلك في إطار نشر الوعي
البيئي بين مختلف فئات المجتمع،
وال���ذي ي��ه��دف إل��ى تعزيز مشاركة
المرأة في الحياة العامة وتوعيتها
لتكون مواطنة منتجة وفعّ الة في
حماية البيئة المحيطة بها.
وأدار ال��م��ش��روع م��ف�� ّوض خدمة
وتنمية المجتمع في الجمعية زياد
عجاج فأكد أن المشروع يركز على
تنمية ق��درات السيدات في المجتمع
وتغيير سلوكهن ،إذ إ ّنه يع ّد مشروعا ً

توعويا ً ل�لأس��رة بالفوائد الصحية
ويوجهها بكيفية
للزراعة المنزلية،
ّ
الحصول على إنتاج زراع��ي عضوي
من دون إدخ��ال المر ّكبات الكيماوية
الصناعية ،كالمبيدات واألس��م��دة
الكيماوية ومنظمات النمو ،كما يهدف
إلى تعليم السيدات كيفية االستفادة
من المساحات وأح���واض النباتات
المنزلية الموجودة في بيوتهن لزراعة
ب��ع��ض ال��م��زروع��ات ال��ت��ي يمكنهن
اليومي.
استخدامها في غذائهن
ّ

أقامت قوات األمم المتحدة الموقتة
في جنوب لبنان احتفاال ً لمناسبة
اليوم العالمي لحَ َفظة السالم التابعين
لألمم المتحدة ،وذلك في مق ّر قيادتها
في الناقورة ،بحضور القائد العام
لـ«يونيفيل» ورئيس البعثة الجنرال
لوتشيانو ب��ورت��والن��و ،والعميد
الركن شربل أب��و خليل ممثالً قائد
الجيش العماد جان قهوجي ،العميد
ف��ادي الهاشم ممثالً المدير العام
لقوى األمن الداخلي اللواء ابراهيم
بصبوص ،العقيد محمد طليس ممثالً
مدير عام األمن العام اللواء عباس
ابراهيم ،رئيس الشؤون السياسية
في «يونيفيل» نيرج سينغ ،الناطق
الرسمي لـ«يونيفيل» أندريا تيننتي.
رئيس اتحاد بلديات قضاء صور عبد
المحسن الحسيني ،ورؤساء بلديات
وح��ش��د م��ن ال��ف��اع��ل��ي��ات ال��روح��ي��ة
والعسكرية وموظفي «يونيفيل».
ب��دأ الحفل باستعراض الجنرال
لوتشايانو ثلّة من الكتائب الدولية
المشاركة في «يونيفيل» ،ثم دقيقة
صمت ع��ن أرواح ضحايا ال��ق��وات
الدولية ،فالنشيد الوطني اللبناني

ونشيد األم��م المتحدة ،تالها رفع
أعالم الدول المشاركة في «يونيفيل».
بعد ذلك ،وضع الجنرال لوتشيانو
إكليالً من الزهر عند النصب التذكاري
لجنود «يونيفيل» الذين سقطوا في
جنوب لبنان ،تاله العميد أبو خليل
أيضا ً بوضع إكليل مماثل ِباسم قائد
الجيش العماد جان قهوجي.
ث��� ّم أل��ق��ى ال��ج��ن��رال لوتشيانو
بوتوالنو كلمة قال فيها :إنه شرف
أرح���ب بكم ف��ي المق ّر العام
ل��ي أن ّ
ل��ـ«ي��ون��ي��ف��ي��ل» ،ل�لاح��ت��ف��ال باليوم
العالمي لحَ َفظة السالم التابعين
لألمم المتحدة.
وأض��اف :أنتهز الفرصة لتسليط
الضوء على أبطال «يونيفيل» ،بك ّل
أسى ومنذ تأسيس «يونيفيل» عام
ضحى م��ا يزيد ع��ن 300
،1978
ّ
مدني وعسكريّ من حَ َفظة السالم
ّ
بحياتهم من أجل قضية السالم في
جنوب لبنان .أولئك األبطال ،وعلى
رغم خلفياتهم المتعدّدة ،آمنوا بأن
حفظ السالم ق��وة عالمية من أجل
الخير .ليكن تفانيهم من أجل قضية
«يونيفيل» في تأمين السالم واألمن

للشعب في جنوب لبنان مصدر إلهام
لنا.
أتوجه اليوم بكلمة تقدير
وأضاف:
ّ
خ��اص��ة للجيش اللبناني وسائر
القوى األمنية الذين يشكلون الشريك
االستراتيجي لـ«يونيفيل» في تطبيق
القرار  .1701كما أو ّد أن أعرب عن
عمق امتناني للسلطات اللبنانية
الدينية والسياسية وللشعب في
جنوب لبنان عن دعمهم المستمر
وحسن ضيافتهم
لنا ،وعلى تعاونهم ُ
وتقديرهم العمل الذي نقوم به .كذلك،
أعبّر بالنيابة عن جميع العاملين في
«يونيفيل» عن الشكر على الصداقة
التي منحتمونا إياها والتي تشكل
جزءا ً ال يتج ّزأ من نجاحنا وفخرنا في
أداء عملنا اليومي.
وف��ي نهاية الحفل ،قلّد الجنرال
لوتشيانو والعميد أب��و خليل كبار
ضباط «يونيفيل» أوسمة السالم
ِباسم أمين عام األم��م المتحدة بان
كي مون ،تقديرا ً لدورهم في عملية
ح��ف��ظ ال��س�لام ف��ي ج��ن��وب لبنان.
وانتهى االحتفال بغداء على شرف
الحضور.

قائد الوحدة الكورية مك ّرم ًا في ال�شبريحا
أقام رئيس رابطة مخاتير صور مختار بلدة الشبريحا رضا
عون ،حفالً تكريميا ً على شرف قائد الوحدة الكورية العقيد كيم
سانغ سيك ،تقديرا ً لإلنجازات التي أقامتها وحدته في البلدة.
حضر االحتفال رئيس اتحاد بلديات قضاء صور عبد المحسن
الحسيني ،رئيس بلدية صور المهندس حسن دبوق ونائبه صالح
صبراوي ،مسؤول حركة أمل في إقليم جبل عامل المهندس علي
إسماعيل على رأس وفد من الحركة ،وحشد من رؤساء المجالس
البلدي واالختيارية ،عضو قيادة حركة فتح في لبنان أبو أحمد
زيداني على رأس وفد من قيادة الحركة ،مدير «أونروا» في منطقة
صور فوزي كساب وحشد من أهالي البلدة والجوار.
وألقى مختار بلدة الشبريحا كلمة ث ّمن فيها عاليا ً ما تقوم به
الوحدة الكورية من إنماء منذ اليوم األول النخراطها في قوات
«يونيفيل» ،مشدّدا ً على عمق العالقة التي نسجت ما بين األهالي
وأفراد الوحدة الكورية.
وأم��ل في استمرار العالقة بينها وبين الشعبين اللبناني
والكوري ،الفتا ً إلى المشاريع التي أنجزتها الوحدة الكورية في
بلدته وال تحصى ،وعلى الصعد كافة.
من جهته ،قال سيك :نحن هنا في الجنوب بين أهلنا ال نشعر
بالغربة أب��داً ،وم��ا قامت به الوحدة الكورية تجاه أهلها في
الجنوب ما هو إال عمل بسيط يشكل مقدارا ً كبيرا ً لديكم .الفتا ً إلى
العادات والتقاليد المتشابهة بين لبنان وكوريا ،وأ ّولها احترام
اآلخر واألكبر س ّناً.
ووعد سيك بالمزيد من األعمال إلنماء البلدات والقرى ،متم ّنيا ً
عودة لبنان إلى كامل ع ّزه وإلى أجمل ما كان.
ومن ناحيته ،قال عضو عضو قيادة حركة أمل عاطف عون:
ما تقوم به الوحدة الكورية من نشاطات على الصعد كافة قد
بلسم جراحا ً كثيرة ،وأضفى لمسات باتت واضحة في ك ّل أنحاء
المنطقة.
ون�� ّوه بالعالقات المتينة واألخ��وي��ة التي نسجها ضبّاط
وعناصر الوحدة الكورية مع أبناء الجنوب وأبناء بلدة الشبريحا،

والمختار عون خصوصاً ،وقال :نأمل في أن تكون الوحدة الكورية
وأمام ما يحصل من مجازر صهيونية في فلسطين حارسا ً للبسمة
على شفاه أطفالنا.
وأضاف :أنتم ص ّناع السالم ،نشكركم على ك ّل ما قمتم به تجاه
أهلنا في الجنوب وأصبحتم أهالً
ونرحب بكم في الشبريحا.
ّ
بدوره ،اعتبر رئيس اتحاد بلديات قضاء صور عبد المحسن

الحسيني أنّ الدور الريادي لك ّل وحدات «يونيفيل» في الجنوب
يش ّكل الضمانة واألمن واالستقرار في جنوب لبنان ،إلى جانب
دورها اإلنمائي المشهود له ،خصوصا ً الوحدة الكورية وما تقوم
به من رفد للبلدات الواقعة ضمن نطاق عملها .وقال :نأمل أن يع ّم
السالم ،ويعود الجميع إلى ديارهم ،ونواصل الزيارات ما بين
شعبنا وشعب كوريا.

