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I
ُه َعَمَلُكْم َوَرُسوُلُه َواْلُمْؤِمُنوَن  َوُقِل اْعَمُلوا َفَسَيَرى اللَّ
صدق الله العظيم

واألرض أرضنا والسماء س���ماؤنا والسحاب المثقل بقطرات 
الحياة المنحدرة من ساللة  العطاء الرافض للسكون فكنا في 
إتح���اد بلديات قضاء بنت جبيل، خالل س���نين مضت، قبس 
حياة  يحاكي األرض وسكانها فعملنا على مدى ستة أعوام 
بالتعاون والتنس���يق م���ع البلديات وبم���ؤازرة مديرية العمل 

البلدي على مشاريع البنى التحتية البلدية من تعبيد للطرقات 
العامة ودعم البلديات بالمولدات الكهربائية لتأمين الطاقة على 

مدار 24 ساعة والمشاريع المائية التي من شأنها إيجاد السبل لتأمين المياه بشكل 
منتظم إلى بلدات اإلتحاد وتجميل لمداخل بلدات اإلتحاد وشق الطرق الزراعية وذلك 

ضمن اإلمكانات المتاحة. 

وعمل اإلتحاد أيضًا على المش���اريع الزراعية التي ترفع من المس���توى الثقافي 
للمزارعين من خالل المركز الزراعي التابع لإلتحاد في بلدة الطيري الذي قام اإلتحاد 
بتش���غيله وإدارته وأنش���أ مش���تل زراعي في بلدة عيناتا لدعم البلديات والمزارعين 
باألشجار الحرجية والمثمرة. وَأولى اهتمامًا خاصًا بالمشاريع التربوية السيما مشروع 
النهوض بالمدرس���ة الرس���مية والصحة المدرس���ية والرياضية وباألخص مشروعي 
إنشاء مسبح مغلق وتجهيز الملعب البلدي بالعشب الصناعي في مدينة بنت جبيل 
والبيئية والثقافية والس���ياحية والتراثية واإلرش���ادية المرورية وذلك بتركيب الفتات 

وإشارات مرورية على الطرقات العامة.

وتص���دى اإلتحاد إلى س���المة الغ���ذاء بالتعاون م���ع الهيئة الصحية اإلس���المية 
لم���ا له م���ن أهمية على صح���ة الناس من خ���الل المتابعة الفّعالة لكافة المنش���آت 
والمؤسس���ات الغذائي���ة ف���ي نط���اق اإلتحاد. وأق���ام مجموعة كبيرة من األنش���طة 
وال���دورات التدريبية المهنية الفنية وال���دورات الزراعية النباتية والحيوانية على كافة 
المس���تويات واألنش���طة الثقافية والتوعوية واإلرش���ادية. وقام اإلتحاد بتش���غيل 
ودعم مركز الدفاع المدني في بلدة برعشيت بالتعاون مع الدفاع المدني في الهيئة 
الصحية اإلسالمية ودعم إنشاء عدد من مراكز اإلنقاذ في بلدات اإلتحاد وذلك من 
أج���ل مكافح���ة الحرائق والحفاظ عل���ى الغطاء النباتي والبيئ���ة والتدخل في الحاالت 

الطارئة لمساعدة سكان المنطقة والجوار من جراء الحوادث واألزمات الطارئة.

نس���أل المول���ى ع���ز وجل أن نك���ون قد وّفقن���ا ضم���ن اإلمكان���ات المتاحة إلى 
خدمة أش���رف الناس خالل مس���يرة الس���نوات الس���ت الماضية على أن نتابع هذه 
المس���يرة بالخي���ر والعمل الصالح الهادف إلى رفع م���ا أمكن من الحرمان عن أرضنا 
وناس���نا الطيبي���ن الصابري���ن ي���دًا بيد م���ع البلدي���ات والعمل البلدي ومؤسس���ات 
المجتم���ع المدني وفعاليات المنطقة لذا نضع بين أيديكم التقرير الفصلي األول 
للعام 2017، والذي س���يكون من ضمن سلس���لة تقارير فصلية س���يصدرها تباعًا 
إتح���اد بلديات قضاء بنت جبيل وذلك ليتس���نى لحضرتكم اإلطالع على نش���اطات 
ومش���اريع اإلتحاد بشكل دوري، ولألخذ بمالحظاتكم وتوجيهاتكم لتصويب العمل 

نحو األفضل. 
والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته
رئيس إتحاد بلديات قضاء بنت جبيل

المهندس عطالله شعيتو
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اإلدارة والتنمية

مناقشة خطة 2017
تّم تقييم أنشطة عام 2016 ومناقشة خطة 2017 بحضور مسؤول 
العمل البلدي المركزي الحاج سلطان أسعد والشيخ فؤاد حنجول ورؤساء 

بلديات اإلتحاد.

توزيع المهام
بع���د تش���كيل لج���ان اإلتحاد ت���ّم تقس���يم الخط���ة و توزيع المه���ام على 

الموظفين بالتنسيق مع كل رئيس لجنة من اللجان.

تشكيل لجان االتحاد.

ورشة البلديات
برعاي���ة إتحاد بلديات قضاء بنت جبي���ل ومديرية العمل البلدي ُاقيمت 
ورشة لتفعيل العمل اإلداري في البلديات لُك�ّتاب البلديات التابعة لإلتحاد.
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التواصل والعالقات 
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زيارة وزارة الشٔوون اإلجتماعية

زار وفد من إتحاد بلديات قضاء بنت جبيل يضم رئيس اإلتحاد ورئيس بلدية 
عينات���ا وزارة الش���ؤون اإلجتماعي���ة والتقوا بمدير عام ال���وزارة القاضي عبد الله 
أحمد حيث تّم التداول بالسبل اآليلة إلى تحسين الخدمات في مراكز الشؤون 
اإلجتماعية في قرى اإلتحاد والعديد من القضايا اإلنمائية التي تهم المنطقة.

توقيع بروتوكول تفاهم

م���ن ضم���ن وفد ضم ع���دة إتحادات بلدي���ات وجمعية العم���ل البلدي وجهاد 
البن���اء، وّقع رئيس إتحاد بلدي���ات قضاء بنت جبيل بروتوكول تفاهم مع الدكتور 
هيث���م عم���ر مدير صن���دوق التنمية اإلقتصادي���ة واإلجتماعي���ة بخصوص تأمين 
قروض ميّس���رة للمش���اريع البس���يطة والمتوس���طة بهدف إيج���اد فرص عمل 

وتأمين مصدر للعيش الكريم.
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التواصل والعالقات 
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لقاء األمين العام

قام إتحاد بلديات قضاء بنت جبيل وبالتنسيق مع التعبئة التربوية بالمشاركة 
بالتحضير للقاء سماحة األمين العام لحزب الله مع الطالب الجامعيين في قرى 

اإلتحاد وكان اللقاء في مدينة صور.

إستقبال القائد العام لليونيفيل

إس���تقبل رئي���س إتحاد بلديات قض���اء بنت جبيل المهندس عطالله ش���عيتو 
القائ���د العام لق���وات اليونيفل في الجن���وب الجنرال مايكل بي���ري يرافقه قائد 
القط���اع الغرب���ي وقائد الق���وة اإليرلندية ورئيس مكتب الش���ؤون المدنية في 
الق���وات الدولي���ة في الجنوب، وذلك بحض���ور قائمقام بنت جبي���ل الحاج خليل 
دب���وق والقيادات األمنية في المنطقة.. وقد تّم التباحث بالس���بل التي تؤدي 
إل���ى المزيد من التع���اون اإلنمائي بين الطرفين وتذلي���ل العقبات التي تحول 
دون ذل���ك.. ث���م عرض رئيس اإلتح���اد فيلمًا عن آثار العدوان اإلس���رائيلي على 
لبن���ان عام 2006 وأتب���ع بتقرير مصّور عن إنجازات اإلتح���اد والبلديات في كافة 

المحاور اإلنمائية واختتم اللقاء بتبادل الدروع التقديرية.
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التواصل والعالقات 
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لقاء مع أحمد نظام

إنطالق���ًا من أهدافه بتوفير حل جذري ومناس���ب ألزم���ة المياه التي تعانيها 
قرى اإلتحاد وبحثه المس���تمر عن حلول لمعالجة هذه المش���كلة وبمساعي من 
مديري���ة العم���ل البلدي قام وفد من إتحاد بلدي���ات قضاء بنت جبيل بزيارة عمل 
لرئيس مؤسس���ة مياه  لبنان الجنوبي المهن���دس أحمد نظام وتباحث الطرفان 
ف���ي إيج���اد حلول لمش���كلة المي���اه التي تعانيها المنطقة واس���تعراض لس���ّلة 

المشاريع التي تعمل على إيجادها المؤسسة.

لقاء مع مسؤول الملف الرياضي

إلتقى رئيس اإلتحاد مع مس���ؤول الملف الرياضي في جمعية شباب وتم 
مناقش���ة خطة رياضية للعام 2017 تتناس���ب مع خطة اإلتح���اد لتنفيذها برعاية 

اإلتحاد.
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التواصل والعالقات 

2017/04/1 العدد األول

لقاء الهيئات النسائية

إلتق���ى رئي���س اإلتحاد بمس���ؤولة الهيئ���ات النس���ائية في بن���ت جبيل وتم 
الحدي���ث عن كيفية العمل والتنس���يق فيما بينهم فيما يخص نش���اطات المرأة 

الواردة في خطة اإلتحاد السنوية.

لقاء مع نضال سمحات

إلتق���ى رئي���س اإلتح���اد بالم���دّرب نض���ال س���محات وناق���ش مع���ه إمكانية 
 GENIUS اإلس���تفادة من خطط الحس���اب الذهني للطالب التي ُيقيمها برنامج

.MAP

لقاء فوج اإلطفاء

لق���اء دوري مع مدير فوج اإلطفاء التابع إلتحاد بلديات قضاء بنت جبيل من 
أجل اإلطالع على خطة عمل المركز.
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التواصل والعالقات 
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مع صندوق التنمية اإلجتماعية

إلتقى رئيس اإلتحاد مع مسؤول صندوق التنمية اإلجتماعية واإلقتصادية 
ف���ي اإلتح���اد األوروب���ي في الجنوب وس���يم صنوب���ر حيث تّم تنس���يق العمل 
الس���تقبال طلب���ات األش���خاص الذين يوّدون اإلس���تفادة من ق���روض صغيرة 

ومتوسطة من أجل فتح مشاريع تؤمن فرص عمل.

حفل عيد األمهات

في ذكرى والدة س���يدة نس���اء العالمين فاطمة الزه���راء O. أقام اتحاد 
بلديات قضاء بنت جبيل فطور تكريمي ألمهات الشهداء بحضور رئيس اإلتحاد 
المهندس عطالله شعيتو، الشيخ فؤاد حنجول ومسؤول قطاع بنت جبيل الحاج 
ابو حس���ين بيضون. كانت كلمات عديدة من أجواء المناس���بة، بعدها تم سحب 
قرعة وتقديم ميداليات ذهبية على أمهات الشهداء، وفي نهاية الحفل وزعت 

ورود منزلية عليهن كعربون تقدير لتضحياتهن.
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األمن والتكافل اإلجتماعي
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النظام من اإليمان

ق���ام إتح���اد بلديات قضاء بن���ت جبيل بإنتاج أفالم قصيرة ع���دد 15 وعرضها 
على شاشة تلفزيون المنار تعنى بالنظام من اإليمان تتناول مواضيع مختلفة 
منها: الضجة واإلزعاج, قطع األشجار, رمي األوساخ, هدر المياه, أشغال عامة 
مؤذية, الس���رعة, تل���ّوث غذائي, حرق األش���جار, رمي النفايات ف���ي الطبيعة, 

الصيد العشوائي... 
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البنى التحتية
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البدء بدراسة المياه في البلديات

من ضمن خطته المتكاملة لحل أزمة المياه 
في بلداته.. بدأ إتحاد بلديات قضاء بنت جبيل 

بالعم���ل على تنفي���ذ دراس���ة هيدرولوجية 
للتنقي���ب ع���ن األماك���ن المثل���ى لآلب���ار 

األرتوازية في بلدات اإلتحاد.

تجميل مداخل القرى
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الثقافة واإلرشاد
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سمبوزيوم مارون الراس

في أجواء إنتصار الثورة اإلسالمية في إيران وذكرى القادة الشهداء.. أقام 
إتحاد بلديات قضاء بنت جبيل اإليرانية نش���اط مرس���م حّي »سمبوزيوم« في 
حديق���ة مارون الراس بمش���اركة 75 فّن���ان من مختلف الجنس���يات وفي الختام 
ت���ّم عرض اللوحات ف���ي معرض خاص لهذه الغاية وتّم توزيع ش���هادات تقدير 

للفنانين المشاركين.
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الثقافة واإلرشاد
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مهرجان شعر في ذكرى الشهداء القادة

بمناس���بة ذكرى الش���هداء القادة وذكرى إنتصار الثورة اإلسالمية في إيران 
أق���ام إتح���اد بلديات قضاء بنت جبيل لقاًء ش���عريًا بحضور المستش���ار الثقافي 
اإليراني محمد ش���ريعتمداري, وذلك للش���عراء الوزير الس���ابق د. طراد حمادة, 
الش���اعر جوزيف عون,الش���اعرة أسيل سقالوي والش���اعرة هدى ميقاتي وفي 

الختام تّم توزيع دروع تقديرية..
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الخدمات العامة
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جرف الثلوج
بلديات  إتحاد  قام  األخيرة  الثلجية  العاصفة  تداعيات  من  للتخفيف 
قضاء بنت جبيل بفتح الطرق الرئيسية في بلدات اإلتحاد على مرحلتين.

م���ن ضم���ن خطت���ه ف���ي 
المحافظة على البنى التحتية 
ومنه���ا الطرق���ات المعّرض���ة 
للت���آكل بس���بب األمطار في 
إتح���اد  ق���ام  الش���تاء  فص���ل 
بلدي���ات قض���اء بن���ت جبي���ل 
بمشروع صب الباطون على 
جوان���ب الطرق���ات المطلوبة 
ف���ي بل���دات اإلتح���اد وذل���ك 
بأشراف المهندسين الفنيين 

العاملين في اإلتحاد.

معالجة جوانب الطرقات
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إجتماع دوري للجنة الصحة في اإلتحاد

إجتمع���ت لجن���ة الصحة في اإلتحاد وقد تّم الكش���ف على المس���توصفات 
التابعة لوزارة الش���ؤون اإلجتماعية, الهيئة الصحية اإلسالمية والمستوصفات 
التابع���ة لبعض البلديات حيث س���يتم دعمها بالمع���دات الطبية الالزمة من أجل 

تفعيلها وتحسين العمل فيها.

دورات ٕاطفاء بلدية
أقام إتحاد بلديات قضاء بنت جبيل بالتعاون مع الدفاع المدني التابع للهيئة 
الصحية اإلس���المية دورات إطفاء في عيترون وعيناتا شارك فيهم 60 شخص 

يعملون في فرق اإلنقاذ في البلديات.

دورات اسعافات أولية- ا

أقام إتحاد بلديات قضاء بنت جبيل بالتعاون مع الدفاع المدني التابع للهيئة 
الصحية اإلس���المية دورات إس���عافات أولية مستوى أول لألخوات في بلدات 

عيناتا, كونين وعيترون عدد 70 أخت.
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الصحة
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الكشف الطبي المدرسي

أق���ام اإلتح���اد الكش���ف الصحي المدرس���ي في المدراس الرس���مية ضمن 
نطاق���ه ال���ذي تضمن فحص النظر, الس���مع, األس���نان وفحص ع���ام وتّم إحالة 

المطلوب على أطباء إختصاصيين باإلضافة إلى البلديات.

الكشف الطبي المدرسي في المدارس الرسمية ضمن نطاق اإلتحاد

عدد الطالب المعاينينإسم المدرسة

98مدرسة شهداء عيناثا1

382ثانوية شقرا الرسمية2

658ثانوية بنت جبيل الرسمية3

1138المجموع

ورش صحة نفسّية

من ضمن سلس���لة ورش أقام إتحاد بلدي���ات قضاء بنت جبيل بالتعاون مع 
الهيئة الصحية اإلسالمية ورشة التحكم باإلنفعاالت في المدارس والثانويات 
الموجودة ضمن نطاق اإلتحاد وذلك من ضمن أنش���طة الصحة النفس���ية في 

المدارس الرسمية.
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2017/04/1 العدد األول

سالمة الغذاء
يقوم إتحاد بلديات قضاء بنت جبيل باستكمال المرحلة األخيرة لمشروع سالمة 
الغذاء وذلك بالكش���ف على المنش���آت الغذائي���ة الموجودة في بل���دات اإلتحاد 

)أفران, مالحم, محالت المواد الغذائية..( والتوجيه وأخذ اإلجراءات المطلوبة.

كشف سالمة الغذاء
سل

سل
الت

إسم البلدة
عدد المنشآت التي 

تّم معاينتها

15برعشيت1

12الطيري2

5شقرا ودوبيه3

11حانين4

4رشاف5

31بنت جبيل6

2صربين7

5عيترون8

6عيناثا9

7عيتا الشعب10

3كونين11

6يارون12

3مارون13

1بيت ياحون14

11حداثا15

122المجموع

كرسي اسنان لمركز الشؤون- عيناثا
من خطة كاملة في الملف الصحي في المنطقة يحرص اتحاد بلديات قضاء 
بنت جبيل على دعم وتأهيل المستوصفات الموجودة ضمن نطاقه, وقد قام 
االتحاد بدعم مركز الشؤون االجتماعية في بلدة عيناثا بكرسي أسنان مع أشعة.



19

السياحة والترفيه 

2017/04/1 العدد األول

دراسة شقرا ودوبيه
بع���د أن ت���ّم توقيع إتفاقية بي���ن اإلتحاد وش���ركة حداد المتخصص���ة بترميم 
القالع األثرية، َأَتمَّ العمل على إنجاز المرحلة األولى من أصل اربعة مراحل من 
دراس���ة ترميم قلعة شقرا ودوبيه التي تتضمن إيقاف إنهيار األجزاء المعّرضة 

للخطر في القلعة.

الدليل التراثي األثري
بع���د ان عم���د اتحاد بلديات قض���اء بنت جبيل الى إصدار دليل س���ياحي يبرز 
المعال���م الس���ياحية واألثرية في نطاقه، بدأ بتوزيع ه���ذا الدليل على البلديات 

والمهتمين بهذا الشأن.
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الزراعة

2017/04/1 العدد األول

زيارة معالي وزير الزراعة

م���ن ضمن وفد ترأس���ه س���عادة النائب د. حس���ن فضل الل���ه وضم العمل 
البل���دي واإلتحادات البلدي���ة وجهاد البناء.. تمت زيارة معال���ي وزير الزراعة غازي 
زعيتر,  وقد تّم التباحث بحاجات المنطقة الزراعية وتّم االتفاق على آلية للمتابعة.

 ندوات زراعية

أق���ام إتحاد بلديات قضاء بنت جبيل ندوات زراعية تناولت موضوع مش���اتل 
التبغ وأمراضها في بلدات عيترون, عيتا الشعب والمركز الزراعي التابع لإلتحاد 
في بلدة الطيري وفي ختام الندوات تّم توزيع مبيد حش���ري ومغذي للش���تول 

على المزارعين.

نشاط زراعة ورد وأشجار

أق���ام إتحاد بلديات قضاء بنت جبيل نش���اطًا زراعيًا ف���ي مركز اإلمداد - بنت 
جبيل حيث تّم زراعة األشجار المثمرة والورود من قبل الطالب ذوي اإلحتياجات 

الخاصة في حديقة المركز.

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=196754097463011&set=pcb.196754407462980&type=3
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الزراعة
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حفل إختتام التشجير

برعاية النائب د. حسن فضل الله أقام إتحاد بلديات قضاء بنت جبيل وبلدية 
عيت���رون حف���ل إختتام نش���اطات ل� 10 محمي���ات زراعية في ق���رى اإلتحاد والتي 
تخطى عددها 15000 ش���جرة بين صنوبر وس���نديان، تخلله كلمات عدة، واختتم 

الحفل بزراعة أشجار صنوبر في باحة البلدية.

رش األشجار

ق���ام إتحاد بلديات قضاء بنت جبيل بتوزيع أدوية زراعية لحرق العش���ب على 
البلديات كما وقام برش أشجار الزيتون لمكافحة األمراض.
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الزراعة
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زراعة 10 محميات صنوبر في بلدات اإلتحاد

العددنوع الشجرإسم البلدة

1870صنوبرعيناثا

1000صنوبرعيترون

2000صنوبرشقرا ودوبيه

2450صنوبربرعشيت

1400صنوبريارون

1000صنوبرعيتا الشعب

2000صنوبرحداثا

1000صنوبررشاف

900صنوبركونين

1000صنوبرالطيري
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الزراعة
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توزيع أشجار لبلديات خارج األتحاد

حفاظًا على العيش المش���ترك بين أبناء المنطقة الواحدة قام إتحاد بلديات 
قضاء بنت جبيل بتوزيع أش���جار مثمرة وحرجية عدد 1555 ش���جرة على البلدات 

المجاورة والتي هي خارج نطاق اإلتحاد. 

جدول توزيع األشجار على البلدات التي هي خارج اإلتحاد

شجر التفاحشجر الصنوبرإسم البلدة

400100رميش

25030القوزح

35075عين إبل

30050دبل

توزيع أشجار لبلديات األتحاد
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الزراعة
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زراعة 2020 شجرة سنديان

حرصًا منه على زيادة نس���بة المس���احات الحرجية، وتأكيدًا منه أهمية ش���جرة 
الس���نديان تاريخي���ًا. أ ق���ام إتح���اد بلديات قضاء بن���ت جبيل بزراعة 2020 ش���جرة 

سنديان في قرى اإلتحاد على شكل واحات.

كشف زراعة شجر السنديان في بلدات اإلتحاد

عدد األشجار المنجزةإسم البلدة

300بنت جبيل

300الطيري

120عيترون

300شقرا ودوبيه

300يارون

300مارون الراس

100رشاف

300كونين
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الزراعة
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مشروع »مدرستي خضرا أجمل«

أطل���ق إتح���اد بلدي���ات قضاء بنت جبيل مش���روع »مدرس���تي خض���را أجمل« 
 والذي يهدف إلى غرس أشجار في المؤسسات التربوية التابعة لقرى اإلتحاد.
 المش���روع الذي أطلق في مدرس���ة الش���هيد راني بزي الفنية ف���ي بنت جبيل.
وخ���الل الحف���ل أّكد على أهمية الغرس واالعتناء باألش���جار، ج���رى بعدها توزيع 
ش���تول م���ن الورد على الطالب، ثم أزيح الس���تار عن لوح���ة تذكارية نصبت في 

باحة المهنية وغرست بعض األشجار كداللة على إنطالق الحملة.

تعيين مٔاموري األحراج

من أجل رفع نس���بة الثروة الحرجية في بلداته عمد إتحاد بلديات قضاء بنت 
جبيل إلى تأس���يس محميات في 10 بلدات كمرحلة أولى, وقد تّم تعيين لكل 
محمّية شخص باإشراف جمعية اخضر بال حدود وبالتعاون مع البلديات من أجل 

اإلهتمام بها من ري وزراعة وحماية.
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ورش بئيية بالتعاون مع جهاد البناء

الورش البيئية التي ُأقيمت بالتعاون مع جهاد البناء في المدارس الرسمية

عدد الورشعدد الطالبعنوان الورشةإسم المدرسةالبلدة

ثانوية شقرا الرسميةشقرا
ندوة بيئية عن 

الطاقة المتجددة
1925

ثانوية شقرا الرسميةشقرا
ندوة بيئية عن فرز 

النفايات
1925

بنت جبيل
ثانوية بنت جبيل 

الرسمية
ندوة بيئية عن 

الطاقة المتجددة
2005

بنت جبيل
ثانوية بنت جبيل 

الرسمية
ندوة بيئية عن فرز 

النفايات
1355

بنت جبيل
ثانوية جميل جابر بزي 

الرسمية
ندوة بيئية عن فرز 

النفايات
1305

ثانوية عيترون الرسميةعيترون
ندوة بيئية عن فرز 

النفايات
461

ثانوية عيترون الرسميةعيترون
ندوة بيئية عن 

الطاقة المتجددة
461

94127المجموع
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خفايا من عالم رياض األطفال

ورش تربوية تحت عنوان »خفايا من عالم رياض األطفال«

أهداف الورشةإتحاد بلديات قضاء بنت جبيلالجهة

األستاذة شافية عز الدين المدرب

عنوان الورشة: خفايا 
من عالم رياض 

األطفال - بهدف 
تعريف المعلمات على 
بعض األنشطة التي 

تساعد في عملية 
التعليم لهذه المرحلة.

معلمات حلقة رياض األطفالالمستهدفين

السبت 2017/02/05تاريخ الورشة

1عدد األنشطة

11عدد الحضور

أربع ساعاتمدة الورشة

مكتبة بنت جبيلمكان الورشة
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ورش “توجيه دراسي”

ورش “توجيه دراسي” 

أهداف الورشةإتحاد بلديات قضاء بنت جبيلالجهة

المدرب
واص���ف الغ���ول - أميمة حرب - 

ديانا تحفة - ندى زبيب
ت��ق��ن��ي��ات وض����ع ب��رن��ام��ج 
يومي وأسبوعي للدرس

طالب الحلقة الثالثةالمستهدفين
برنام���ج  وض���ع  تقني���ات 

تعويضي للدرس

البيئة السليمة للدرسشهر شباطتاريخ الورشة

17عدد االنشطة
مهارات العملية التعلمية 
ف���ي الص���ف )اإلنتب���اه - 
تسجيل المالحظات - ...(

428عدد الحضور

حصتينمدة الورشة

مكان الورشة

م�������دارس: م���درس���ة ال��ش��ه��ي��د 
سعيد مواسي - مدرسة بنت 
جبيل الثانية - ثانوية بنت جبيل 

- ثانوية عيتا الشعب 
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عيد المعلم

 بمناس���بة عي���د المعلم أقام إتح���اد بلديات قضاء بنت جبي���ل وبالتعاون مع 
تجم���ع المعلمي���ن في لبنان حفل غداء تكريمي لمدراء المؤسس���ات التعليمية 
الرس���مية والخاص���ة في نط���اق اإلتحاد وعدد م���ن األس���اتذة المتقاعدين في 

العام الدراس���ي الحالي.. وإخُتتم اإلحتفال بتوزيع دروع تقديرية. 

معايدة األساتذة

تكريم���ًا لعط���اءات وجه���ود المعلمين ق���ام إتح���اد بلديات قض���اء بنت جبيل 
بمعاي���دة األس���اتذة والمعلم���ات في الهيئ���ات التعليمي���ة الخاصة والرس���مية 
الموج���ودة ضمن نطاق���ه وتّم تقديم لهم ورد منزلي م���ع كارت معايدة وكتاب 

تعليمي بعدد 923 أستاذ.
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رياض األطفال

زيارة مشرفات لحلقة رياض األطفال

الجهة
إتحاد بلديات قضاء 

بنت جبيل
أهداف الزيارة

المدرب
األستاذة سوزان 

الخليل

الحضور عند 
معلمات حلقة رياض 

األطفال

المستهدفين
معلمات حلقة رياض 

األطفال

لقاء مدير المدرسة 
وشرح أهمية مرحلة 

رياض األطفال

تحديد اإلحتياجات شهر شباطتاريخ اللقاء
التدريبية للمعلمات

تحديد التجهيزات 4عدد األنشطة
المطلوبة

تعزيز األنشطة21عدد المشاهدات

إعداد مشروع رياض ساعةمدة المشاهدة
األطفال

مكان اللقاء

مدرسة شهداء عيناتا 
- مدرسة جميل جابر بزي 
- مدرسة عيتا الشعب 

الثانية - مدرسة بنت جبيل 
الثانية 



31

 التربية والتعليم

2017/04/1 العدد األول

لقاءات مع األهل في المدارس

من ضمن مش���روع المس���اهمة بالنهوض في التعليم الرسمي أقام إتحاد 
بلدي���ات قض���اء بن���ت جبيل لق���اءات لألهل بعن���وان »خطوات نح���و النجاح« في 
المدارس الرس���مية في بنت جبيل, عيترون, عيناثا وبرعشيت بحضور أولياء أمور 
وطالب من صفي الثامن والتاسع مع مدربين متخصصين في المجال التربوي.

ورشة »مدراء المدارس«

م���ن ضمن خطته في المس���اهمة بالنهوض في التعليم الرس���مي وتحت 
عنوان آليات عمل المدير في اإلش���راف التربوي نظم إتحاد بلديات قضاء بنت 
جبيل وإتحاد بلديات جبل عامل دورة تدريبية لمدراء المدارس الرسمية بإشراف 

المدرب والخبير التربوي الدكتور طارق هرموش.
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ورش طالب الشهادات

عدد الطالب عدد الورش إسم المدرسة

93 4 ثانوية بنت جبيل

33 2
ثانوية عيتا الشعب 

الرسمية

77 4 ثانوية شقرا الرسمية

203 10 اإلجمالي

من ضمن خطة اإلتحاد بالنهوض بالمدرس���ة الرس���مية أطل���ق إتحاد بلديات 
قض���اء بنت جبيل الورش التوجيهية لطالب الش���هادات الرس���مية في ثانويات 

اإلتحاد وذلك بالتعاون مع المركز اإلسالمي للتوجيه.
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دورة كرة الطاولة
أق���ام إتح���اد بلديات قضاء بنت جبيل وبالتعاون مع جمعية ش���باب دورة 
كرة طاولة على صعيد المنطقة في بلدة برعش���يت, في الختام تّم توزيع 

الكؤوس والميداليات على الفائزين.

المسبح

يتاب���ع المكتب الفني مش���روع مجمع رياضي يقيم���ه االتحاد في مدينة 
بنت جبيل والذي س���ُيفتتح قريبًا و هو يضم مس���بح للصغار, مس���بح للكبار, 

جاكوزي, غرفة سونا, غرفة بخار, قاعات رياضية و كافيتيريا..

إعداد دراسة مرورية
بهدف الحرص على السالمة العامة قام إتحاد بلديات قضاء بنت جبيل 
باس���تقدام عروض من ش���ركات تعنى بالدراس���ات المرورية وسيتم تقديم 
ر لكامل األوتستراد الدائري في مدينة بنت جبيل وكل الطرق الرئيسية  تصوُّ

في بلدات اإلتحاد حيث تدعو الحاجة.

ال��ع��م��ران وال��ن��س��ي��ج ال��ع��م��ران��ي

الرياضة



مركز
الطوارئ

)إتحاد بلديات قضاء بنت جبيل(

الموقع: بلدة برعشيت.

أقس���ام المرك���ز: اإلدارة, مركز طبي, مركز دفاع مدن���ي, قاعة رياضية, قاعة 
صيانة وتجهيز.

المساحة 10000 متر مربع.

الكادر البشري: 40 متطوع دائم.

الجهاز المساعد: 150 متطوع فرعي في قرى اإلتحاد.

التجهيزات: بلغ عدد اآلليات 14.

 8 سيارات إطفاء.

Atv عدد 1.

دراجة نارية عدد 2.

س���يارة إنق���اذ واح���دة ف���ي المرك���ز وثالث 
سيارات في قرى اإلتحاد.

سيارة إسعاف ذات تجهيز كامل لنقل مختلف الحاالت.

تاريخ اإلفتتاح: 2014.

مبنى سراي بنت جبيل الحكومي – ط أرضي
تلفاكس: 07-451514 /  451516 - 07

www.bintjbeil-um.gov.lb
union@bintjbeil-um.gov.lb
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