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خاص محافظة البقاع
ّ

عزيزي القارئ،

أطلقت جمع ّية األرض– لبنان مسابقة املواطن البيئي الناشط في العدد األول لنشرة خمبابا (حارس
غابات أرز لبنان في ملحمة جلجامش) التي ُوزّعت في مطلع العام الدراسي ،2009 – 2008
فشاركت  382مجموعة مؤلّفة من  3إلى  8تالميذ من مختلف املدارس الرسم ّية اللبنان ّية اإلبتدائ ّية
والتكميل ّية وقامت بنشاطات عمل ّية بيئ ّية مستوحاة من كتاب األنشطة التابع للحقيبة التربو ّية ملشروع
املواطن البيئي اللبناني.
اختارت جلنة مؤلّفة من مندوبني عن جمع ّية األرض  -لبنان وعن املناطق التربوية واإلرشاد والتوجيه في وزارة التربية والتعليم
العالي 60 ،مجموعة رابحة استحقت جائزة خمبابا ،وذلك وفق ًا ملعايير محدّ دة إن كان من حيث إسم الفريق وفكرة النشاط
وتأثيره على احمليط ،أو من حيث طريقة العرض.
نتم ّنى أن تكون املشاريع العمل ّية البيئ ّية التي نفذها تالميذ تتراوح أعمارهم بني الـ 9والـ 13سنة حافزاً لق ّراء هذه النشرة فيصبحوا
هم أيض ًا مواطنني بئيينّ ناشطني.
رئيس جمع ّية األرض– لبنان
بول أبي راشد

مسابقة المواطن البيئي الناشط
 382مجموعة مشاركة في لبنان
المجموعات العشر الرابحة في البقاع
المرتبة الثانية  -إسم المجموعة :أصدقاء التربة
متوسطة شليفا المختلطة  -النشاط :توزيع منشور للتوعية
على مخاطر أكياس النايلون في المناطق الزراعية.

المرتبة األولى  -إسم المجموعة :نظافة األماكن األثرية
مدرسة دورس المختلطة
النشاط :تنظيف موقع "حجر الحبلة" األثري في بعلبك

المرتبة الثالثة  -إسم المجموعة :أنصار البيئة
مدرسة حوش السيد علي  -النشاط :تنظيف قطعة أرض ،جمع
األعشاب اليابسة وتخميرها ،زراعة بعض األشجار
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“الئحة المدارس الفائزة”
المجموعات الـ 60الفائزة في لبنان ضمن مسابقة المواطن البيئي الناشط:

محافظة بيروت:
 .1مجموعة البيئة لنا  -مدرسة الناصرة الرسم ّية املختلطة.
 .2مجموعة منقذو األرض  -مدرسة محمد شامل اإلبتدائ ّية
املختلطة.
 .3مجموعة حلوي الدني هيك  -مدرسة محمد شامل
اإلبتدائية املختلطة.
 .4مجموعة زهيرة  -مدرسة زقاق البالط الرسم ّية املختلطة.
 .5مجموعة رصد تلوث الهواء  -مدرسة وطى املصيطبة
اإلبتدائ ّية املختلطة.
 .6مجموعة أبناء متوسطة بيروت العالية الرسم ّية للبنات -
متوسطة بيروت العالية للبنات.
 .7مجموعة الصقور – مدرسة راس بيروت األولى املختلطة.
غد أفضل  -مدرسة راس النبع الثانية
 .8مجموعة مع ًا نحو ٍ
للبنات.
 .9مجموعة إعادة تصنيع الورق  -مدرسة التباريس للبنات
النموذج ّية.
 .10مجموعة صديقات املياه  -مدرسة املزرعة األولى
اإلبتدائ ّية للبنات.

محافظة جبل لبنان:
 .1مجموعة الدكان الصحي  -مدرسة بتلون املختلطة
املتوسطة.
 .2مجموعة نادي احلدائق  -مدرسة غادير املتوسطة املختلطة.
 .3مجموعة الكنز  -مدرسة بتلون املختلطة املتوسطة.
 .4مجموعة األنامل اخلضراء  -مدرسة احمليدثة املتوسطة
املختلطة.
 .5مجموعة أصدقاء البيئة واألرض  -مدرسة بريح املتوسطة
املختلطة.
 .6مجموعة أصدقاء البيئة  -مدرسة الشياح الثانية املختلطة
إنكليزي.
 .7مجموعة فريق النظافة  -مدرسة عاليه الغرب ّية الرسم ّية.
 .8مجموعة احلبوب املستنبتة  -مدرسة بشتفني املتوسطة
املختلطة.
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 .9مجموعة حماة الطبيعة  -مدرسة الغبيري األولى اإلبتدائ ّية
املختلطة.
 .10مجموعة  - Repapyrusمدرسة الفيدار املتوسطة املختلطة.

محافظة الشمال:

صحة بال حدود  -مدرسة النهضة بنات.
 .1مجموعة ّ
 .2مجموعة املواطن البيئي يتفادى الضجيج  -مدرسة دده
املختلطة.
 .3مجموعة أطفالنا املزارعون  -مدرسة بيت كوشا املختلطة.
 .4مجموعة الفتيات لبيئة آمنة  -مدرسة منيارة للبنات.
 .5مجموعة أصدقاء األخضر  -مدرسة مزيارة املختلطة.
 .6مجموعة املنتجات غير الضارة بالبيئة ضمانة حلياتنا -
مدرسة حكر احلوشب املختلطة.
 .7مجموعة فريق القرقفي  -مدرسة توال املختلطة.
 .8مجموعة أحفاد األمير فخر الدين – مدرسة األمير فخر
الدين للبنني.
 .9مجموعة فريق مدرسة مركبتا البيئي  -مدرسة مركبتا
املختلطة.
 .10مجموعة احلرص على استعمال املياه واحملافظة عليها -
مدرسة برحليون املختلطة.

محافظة البقاع:

 .1مجموعة نظافة األماكن األثر ّية  -مدرسة دورس املختلطة.
 .2مجموعة أصدقاء التربة  -متوسطة شليفا املختلطة.
 .3مجموعة أنصار البيئة  -مدرسة حوش الس ّيد علي.
 .4مجموعة األخضر الواسع  -مدرسة زحلة الثانية للبنات.
 .5مجموعة مراقبة األحوال اجلو ّية  -متوسطة مشغرة الثانية
املختلطة.
 .6مجموعة العصفور  -مدرسة نبحا.
 .7مجموعة محم ّية العصافير  -متوسطة الروضة املختلطة.
 .8مجموعة أصدقاء األخضر  -متوسطة يحمر الرسم ّية.
 .9مجموعة املروج  -متوسطة بكيفا.
 .10مجموعة فريق الشمس  -مدرسة سليم حيدر املتوسطة،
بدنايل.

محافظة النبطية:

محافظة اجلنوب:
 .1مجموعة لبنان األخضر  -مدرسة روم املتوسطة.
 .2مجموعة املياه هبة اخلالق  -مدرسة باتولية اإلبتدائ ّية.
 .3مجموعة شرطي النظافة  -مدرسة القليلة املتوسطة.
 .4مجموعة الزراعة العضو ّية  -مدرسة صيدا املتوسطة
املختلطة.
 .5مجموعة النادي البيئي الصحي  -مدرسة القليلة
املتوسطة.
 .6مجموعة البيبسي الصحي  -مدرسة صيدا املتوسطة
املختلطة.
أحب طبيعتي  -مدرسة زيتا اإلبتدائ ّية.
 .7مجموعة ّ
 .8مجموعة إقامة مركز ثابت لفرز النفايات  -مدرسة القليلة
املتوسطة.
 .9مجموعة كن صديقي  -مدرسة طورا املتوسطة.
 .10مجموعة نادي الزهور  -مدرسة الصرفند الثانية الرسم ّية.

 .1مجموعة حماية البيئة  -مدرسة حبوش اإلبتدائ ّية الرسم ّية.
 .2مجموعة أحباب نبع عني اجلوز  -مدرسة شبعا اإلبتدائ ّية.
 .3مجموعة من أجل مدرستي  -مدرسة ميمس املتوسطة.
 .4مجموعة فريق األقحوان  -مدرسة فريحة احلاج علي
املتوسطة للبنات.
 .5مجموعة أصدقاء البيئة  -مدرسة شقرا اإلبتدائ ّية الثانية.
 .6مجموعة أصدقاء البيئة  -مدرسة حبوش اإلبتدائ ّية
الرسم ّية.
 .7مجموعة املزارعون  -متوسطة حسن حمد غندور الرسم ّية
املختلطة.
 .8مجموعة أصدقاء الشجرة  -متوسطة زبدين الرسم ّية.
 .9مجموعة أزهار الربيع  -مدرسة خربة سلم األولى
املختلطة.
 .10مجموعة الفريق األخضر  -مدرسة برج قالوية.

الجوائز البيئ ّية للفائزين
في مسابقة المواطن
البيئي الناشط:

 .حقيبة “املواطن البيئي ال ّلبناني” لكل املجموعات.
 .كتاب “حياتي أفضل باألخضر” للمجموعات الرابحة في
املراتب اخلمس الثانية من ّ
كل محافظة تقدمة .Turning Point
 T-shirt .خمبابا ألعضاء املجموعات الرابحة تقدمة .Class Sport
الصحة
 .ضيافة طبيع ّية ألعضاء املجموعات الرابحة تقدمة بيت ّ
 منتجات أمنا األرض. .قلم بيئي من ورق معاد تصنيعه ألعضاء املجموعات الرابحة
تقدمة مكتبة ج ّبور.

 .رحلة بيئية للمجموعات
الرابحة في املراتب اخلمس
األولى من ّ
كل محافظة:
 رحلة إلى وادي ق ّنوبني معالـ Ecoclubبش ّري.
 رحلة إلى جبل موسى مع.Responsible Mobilities

 رحلة إلى حرش بيروت معجمع ّية األرض – لبنان.
 رحلة إلى دير األحمر معرابطة سيدات دير األحمر.
 رحلة إلى أرز الشوف معجمع ّية أرز الشوف.
 رحلة إلى غابة خندقالرهبان -بعبدا مع جمع ّية
األرض – لبنان.

 رحلة إلى كفرزبد معالـ .Lebanese Adventure
 رحلة إلى محم ّية شاطئصور مع الـ .Vamos Todos
 رحلة إلى حاصبيا مع جمع ّيةإنقاذ اإلرث الطبيعي.
 رحلة إلى درب بسكنتا األدبيمع درب اجلبل اللبناني.
 رحلة إلى  EcoVillageدميت. رحلة إلى أفقا مع.La Réserve Afka
تؤ ّمن شركة J. B. Busses

الرحالت مع حسم %50
للمدارس الراغبة اإلتّصال بالس ّيد
جمال بوتاري على األرقام التالية:
03/411429 01/333327

ته ّنئ جمع ّية األرض -لبنان مدراء وأساتذة املدارس الّتي
شارك فيها عدد كبير من املجموعات في مسابقة املواطن
البيئي الناشط:
 مدرسة عاليه الغربية املختلطة املتوسطة  -قضاء عاليه( 13مجموعة)
 مدرسة دورس املختلطة – قضاء بعلبك ( 12مجموعة) مدرسة برج العرب – قضاء عكار ( 11مجموعة)كما تهنئ جمعية األرض -لبنان مدرسة النصر للبنات في
تضمن محاضرات
طرابلس إلقامتها مهرجان الليمون الذي
ّ
ومسابقة رسم وقصص وبطاقات علم ّية ،إضاف ًة إلى حفل
ختامي حتت عنوان:
«أفعالها غريبة ومزاياها عجيبة إنها احلشرات والطيور».
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الجوائز
تقدمة:

Librairie
Jabbour

بيت الصحة





منتجات أمنا األرض خالية من
املبيدات واألسمدة الكيمائية

انتاج مزرعة النور



An ecotourism educational project situated in Dmit
valley of the Chouf Mountains operates as a
demonstration site/museum for alternative renewable
energy. A place where people can learn about the
environment, organic agriculture and healthy living
either through day visits, overnight stays, green
events or other recreational and wellbeing programs

J.B. Busses

المجموعات العشر الرابحة في البقاع

المرتبة الرابعة  -إسم المجموعة :األخضر الواسع
مدرسة زحلة الثانية للبنات
النشاط :زراعة أحواض المدرسة بالشتول واإلعتناء بها.

المرتبة الخامسة  -إسم المجموعة :مراقبة األحوال الجويّة
متوسطة مشغرة الثانية المختلطة  -النشاط :مراقبة نسبة
هطول األمطار وتأثيرها على المزروعات في البقاع.

المرتبة السادسة  -إسم المجموعة :العصفور
مدرسة نبحا
النشاط :زرع  15شجرة من الصنوبر البري في محيط المدرسة.

إعداد:
بول أبي راشد
جوزيان يزبك
مايا سرور

تصميم وإخراج:
bug studios sarl
www.bug-studios.com

هذه النشرة مطبوعة على ورق
ُمعاد تدويره من انتاج شركة
الكرتون ال ّلبنانية ش.م.ل.

المرتبة السابعة -إسم المجموعة :محميّة العصافير
متوسطة الروضة المختلطة
النشاط :بناء مفارخ للعصافير من أجل حملها على التكاثر.

المرتبة الثامنة  -إسم المجموعة :أصدقاء األخضر
متوسطة يحمر الرسمية
النشاط :تركيب حوض خشبي من أجل الزراعة في المربعات.

المرتبة التاسعة  -إسم المجموعة :المروج
متوسطة بكيفا
النشاط :صناعة فزاعة للطيور ووضعها في أرض زراعية.

المرتبة العاشرة  -إسم المجموعة :فريق الشمس
مدرسة سليم حيدر المتوسطة – بدنايل  -النشاط :إختبار
المتجددة.
السخان الشمسي للتخفيف من هدر الطاقة غير
ّ
الجمهورية اللبنانية

جمعيّة األرض ـ لبنان

T.E.R.R.E. Liban

Baabda, Rue Président Charles Hélou - Imm. Chahine
Tél./Fax: 05 923060 - B.P. 40234
e-mail: ecocitoyen@terreliban.org www.terreliban.org

نشرة المواطن البيئي ال ّلبناني  -الصفحة 4

مكتب وزير الدولة
لشؤون التنمية اإلداريّة

Funded by E.U

إن اآلراء الواردة في هذه النشرة
تعبّر عن جمعيّة األرض ـ لبنان،
وليست تعبّر عن رأي أو وجهة
نظر اإلتحاد األوروبي ،ومكتب
وزير الدولة لشؤون التنمية
اإلداريّة بأي شكل من األشكال.

