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المكتب اإلعالمي لبمدية صيدا  -صيدا سيتي:

لقاء شبابيا نظمتو الحركة االجتماعية ،تحت شعار "حماية
إستضافت بمدية صيدا في قاعة المحاضرات ً
األطفاؿ مف النزاعات والمخدرات وبناء السالـ"  ،والذي يقاـ في عدة مناطؽ لبنانيو في آف واحد ،
بتمويؿ مف اإلتحاد األوروبي.

وشارؾ في المقاء طالب مف عدة مدارس رسمية في مدينة صيدا ،وذلؾ بحضور عضو المجمس البمدي

السيد محمد قبرصمي ممثال رئيس بمدية صيدا الميندس محمد السعودي ،والمسؤولة التنفيذية في الحركة
االجتماعية السيدة فيروز سالمو ،ومسؤولة مكتب الحركة في صيدا السيدة سممى السعودي ،ومفوض

شرطة بمدية صيدا السيد جالؿ النقيب ،وجمع مف ممثمي ادارات المدارس..

استيؿ الحفؿ بالنشيد الوطني المبناني  ،ثـ تحدثت السيدة سممى السعودي فقالت :

المقاء اليوـ ىو لنؤكد عمى حؽ كؿ شاب وكؿ طفؿ بالحماية واألماف ،والحركة االجتماعية تؤكد عمى

تحقيؽ غايتيا لموصوؿ الى مجتمع أكثر عدالة وانسانية مف خالؿ وضع استراتيجيات وبرامج ومشاريع

تنموية تخدـ العدالة االجتماعية ومنيا مشروع حماية األوالد مف التزاع السياسي وبناء السالـ .

نشكر بمدية صيدا عمى استقباليا لنا  ،وىي مستعدة دائما لممشاركة والتعاوف والحوار .ونشكر رئيسيا

االستاذ محمد السعودي وأعضاء المجمس البمدي ممثميف باالستاذ محمد قبرصمي ،الذي ىو باالصؿ

مف أوائؿ متطوعي الحركة االجتماعية .كما نشكر إدارات المدارس والطالب الذيف شاركوا في ىذا

المقاء.

قبرصمي

مف جيتو رحب السيد قبرصمي بالمشاركيف في المقاء ناقال إلييـ تحيات رئيس البمدية األستاذ محمد

السعودي ..

وأضاؼ  :لقد كنت مف المؤسسيف لمركز الحركة االجتماعية في صيدا القديمة ،وأنا فخور جدا أنني

أرى جيال مف الصبايا والشباب يشاركوف في ىذه المقاءات اليامة اليادفة.

بصراحة سررت جدا لممواضيع التي أثيرت خالؿ المقاء ،وكيؼ أف الشباب يعي تماما أىمية ما قامت

بو بمدية صيدا واإلنجاز الكبير الذي نريد الحفاظ عميو وىو أف تبقى شوارع صيدا نظيفة وأسواقيا خالية

مف الفوضى التي ؾانت قائمة جراء إنتشار عربات وبسطات الخضار.

وأتوجو بالمناسبة إلى سكاف المناطؽ في صيدا والجوار داعيا إياىـ لشراء الخضار والفاكية مف

السوقيف المخصصيف لذلؾ النموذجي في شارع فخر الديف والجديد في محمة سيؿ الصباغ قرب

سبينس.

سالمة

مف جيتيا توجيت السيدة فيروز سالمة بالشكر إلى بمدية صيدا لػ " دعميا المتواصؿ لخطوات الحركة
اإلجتماعية ونشاطاتيا  ،والسعي لتحقيؽ برامجيا اليادفة لوضع إحتراـ حقوؽ الطفؿ موضع التنفيذ

بحيث ال تكوف ىناؾ إنتياكات ليذه الحقوؽ" .

بعد ذلؾ عرض طالب المدارس مشاريعيـ وافكارىـ التي تمحورت حوؿ سبؿ تأميف الحماية واألماف،

والوقاية مف مخاطر آفة المخدرات كونيا تودي بصاحبيا وبالمجتمع وتسير بو نحو الدمار ،فضال عف

مواضيع مختمفة حوؿ السياسة والنظافة والحفاظ عمى البيئة إلخ..

