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تشرين  52إلى  52الفرنسّية من  Pays de la Loireتقرير الزيارة التقنية إلى منطقة 
  5252األّول/أكتوبر 

 

 السياق

 الفرنسي ة Pays de la Loireومنطقة  جمعية المدن المتحدة في لبنان/ المكتب التقني للبلديات اللبناني ةذ نف  ت
، بالشراكة مع لجنة رؤساء البلديات 5222-5252 (SOCLE) البيئة البلديات في مجالدعم  مشروع  

ى من وزارة البيئة ووزارة الداخلية والبلديات. يهدف هذا المشروع إل الفرنسية، بدعم   التنمية وكالةو اللبنانية 
لطاقات في مجال اإلدارة البيئية واالبلدية الشرطة  عناصرو  ،البلديات موظفيو  ،تعزيز مهارات المنتخبين

التي  الختباريةرائدة واللمشاريع ال الوثائق التمهيدية عدادإ السلطات المحلية اللبنانية في  ، ومواكبةالمتجددة
لفاعلين في منطقة االلبنانيين و  الفاعلين التشبيك ما بين، باإلضافة إلى وصياغتها تستجيب الحتياجاتهم
Pays de la Loire. 

نللن األول المكو   تنفيذ االنتهاء منفي أعقاب  دة من االستفا ا  لبناني واتحادا  بلديا   بلدية   02 مشروع الذي مك 
 بلدية   25 لىع ختيارالا وقع، وبعد إجراء التقييم الالزمالمتجددة، رة البيئية والطاقات من التدريب على اإلدا

التي  االختباريةرائدة و للمشاريع العداد وصياغة الوثائق التمهيدية إللالستفادة من الدعم الفني  واتحادا  بلديا  
حول مواضيع الصرف  ا  رائدا  واختباريا  مشروع 25تحديد  تم   ، وقدالتي يواجهونها البيئية تحدياتلل تستجيب
البلديات ين ب شراكات   وتطويرإثراء هذه المشاريع  يلفي سبوالطاقات المتجددة.  ،وإدارة النفايات ،الصحي

تنظيم  ، تم  Pays de la Loireاللبنانية والجهات الفاعلة العامة والخاصة في منطقة  واالتحادات البلدية
وقد  5252 أكتوبرتشرين األول/  52إلى  52من الفرنسية  Pays de la Loire منطقة إلى زيارة تقنية

 3اإلضافة إلى ب ،لمشروعلن الثاني المستفيدة من المكو   ي عشرتثناإلالبلديات واالتحادات البلدية  ُدعي ت
 البيئةبنانية لحفظ الطاقة و الجمعية الل وخبيرين من ،ممثلين عن وزارة البيئة ووزارة الداخلية والبلديات

ALMEE،  لزيارةاللمشاركة في هذه. 
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  األهداف

  الزيارة التقنية إلى تحقيق الغايات اآلتية: هذه  هدفت
 المعرفة المكتسبة أثناء التدريب على اإلدارة البيئية والطاقات المتجددة، زيزتع −
ئية السياسات العامة البيعلى ، و الطاقة المتجددةة و البيئ في مجال مبتكرة على مشاريعط الع اال −

 ،Pays de la Loire منطقةذها الجهات الفاعلة العامة والخاصة في التي تنف  
 Pays قةاللبنانية والجهات الفاعلة في منط واالتحادات البلدية البلديات تعاون بينالتشجيع عالقات  −

de la Loire  الرائدة واالختبارية الخاصة بالتجهيزات. مشاريعالتنفيذ  من أجلما ، وال سي  
 

 المشاركون 

 ن الثانيمن المكو   ا  مستفيد بلدية  واتحادا  بلديا   25من  بلديا  ا  وموظفا  منتخب 53 الزيارة التقنيةشارك في 
يري ة المد بالتكليف في السيد أحمد رجب، المدير العام مشاركة كل  من ، باإلضافة إلىSOCLEلمشروع 

رشاد اإلدائرة  ةرئيسنيرفا أندريا، مالسيدة و في وزارة الداخلية والبلديات،  المحلية العام ة لإلدارات والمجالس
القطاع الخاص  ائرةد ةرئيس، آن ا شاداريفيانالسيدة و وزارة البيئة، والتوعية في مصلحة التوجيه البيئي في 

 لطاقة والبيئةا للحفاظ علىفي وزارة البيئة، وخبيرين من الجمعية اللبنانية  البيئي التوجيه مصلحةفي 
ALMEE  ثالثة أعضاء من فريق المشاركين وقد رافقالسيد عادل مرتضى والسيد عدنان جوني. هما؛ 

 .المدن المتحدة في لبنان/ المكتب التقني للبلديات اللبناني ة جمعية عمل
 

 5252تشرين األول  52اإلثنين 

  ياه الصرف الصحي في مزيارة محطة معالجةBas Bois  -  بلدية الفالLaval 

ل من الزيارة في خالل اليوم األو  
 نكل  م اللبناني استقبل الوفدالتقنية، 
عضو ، Isabelle EYMONالسيدة 

ضة بشؤون  مجلس بلدي ل لتحو  امفو 
عضو و  ،البيئة الحضريةالبيئي و 

شؤون مفو ضة بالفال  بلدية مجلس
 Nadègeوالسيدة  ؛النقل المستدام

DAVOUST تحاد ا والعالقات الدولية، ونائب رئيس جماعيةالحياة ال مفو ضة بشؤون بلدي ، عضو مجلس
 Sylvainوكذلك السيد  ؛المياه والصرف الصحي ة بقضاياضمفو   Laval Agglomeration بلديات الفال
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BERTRAND اتحاد بلديات الفال المياه والصرف الصحي فيقسم ، مدير Laval Agglomeration ؛
في   Bas Boisة مياه الصرف الصحي فيجالمسؤول عن محطة معال، Jacques BRAULT والسيد
 على مر   وتحسينها تم  تطويرهاو  2222عام عامة  عن المحطة، ُأنشئت هذه األخيرة وفي لمحة  . الفال

سعة تصل الة فع  مبتكرة و ات بيئية معد  محطة التتوف ر في السنين لتوفير إدارة شاملة لمياه الصرف الصحي. 
وقد  ا .من المياه المعالجة يومي مكعب متر   32،222 ما يساوي أي ، نسمة 522،222 تها لما يعادلمعالج

 من مدينة الفال. المستثمرين معظموكان ، مليون يورو 25مارية لهذه المحطة بلغت التكلفة االستث

على المراحل المختلفة لمعالجة مياه الصرف الصحي في  ط العمن اال الزيارة التقنيةن المشاركون في تمك  
الجة إلى المع إلى المحطة اآلتيةمياه الصرف الصحي  تخضعففي مرحلة  أولى، الفال. اتحاد بلديات 

 ترقدف ،نهاالشحوم مو  رَّملقبل إزالة ال كبيرة الحجمالنفايات ال عليها ستقر  ت بشبكة  أو ال   تمر  فهي . المسبقة
ه يوي حمعالجة الدهون في مفاعل عندئذ  ترتفع الدهون إلى السطح. تتم  فيماالرمال في قاع الحوض  ، وتوجَّ

ى استهالك البكتيريا القادرة عل إدخالفيها  التي يتم  المعالجة النهائية أحواض  إلى ةجالمعال  المياه  بعد ذلك
هذه ريف يتم تص، و ن الحمأة على وجه الخصوصع ةالنظيف ياهفصل المخطوة الهذه . تتيح هاث منالتلو  

ها ولكن   ،غير صالحة للشربهي هذه المياه  يشار إلى أن   نهار.األ مياه في ٪22المطه رة بنسبة المياه 
مأة مياه الصرف حج محطة الفال تعال  فضال  عن ذلك،  إطالقها في البيئة الطبيعية. ليتم   ما يكفينظيفة ب
الطاقة الناتجة  أم افي الشمس أو عن طريق التجيير. تجفيفها  هضمها قبلثم  عن طريق تكثيفها الصحي

لهضم الحمأة عن كة الكهرباء لشب التي يصار إلى بيعها إنتاج الكهرباءب يسمح حيوي    إلى غاز   ، فُتحوَّ
 فضال  عن .طةمحالفاتورة كهرباء ، ما يخفض بالتالي تسخين أجهزة الهضم أثناء معالجة الحمأةبو  ،الوطنية

 .من قبل المزارعين زراعي   كسماد  الجافة التي تغادر المحطة  المعال جة حمأةلا ذلك، ُتستخدم
  

 ا  شمسي ا  لوح 225 تركيب أيضا   تم  لقد 
 522.222 ي نتج عنها في المحطة

لتلبية  وُتستخدم ساعةال في طكيلووا
   ة.ط  تشغيل المحاحتياجات 

 

محطة معالجة مياه في  الجولة عقب
  Sylvain BERTRAND يندمع السي   بادلن المشاركون من الت، تمك  Bas Bois في الصرف الصحي

سترداد ال المواطنون أنفسهم يتحم   في الواقع، كيفية عمل المحطة. عن لالستفسار Jacques BRAULTو
على المياه والصرف المفروضة محطة معالجة مياه الصرف الصحي من خالل دفع الضرائب  تكاليف
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عدم بيئية لضمان معايير الحكومة ضع تإذ  ؛الصحي
 ، وكذلكبيئة الطبيعيةللجة المياه المعال  تلويث 
 يراق بكما و  ،في الزراعةجة الحمأة المعال   الستخدام

. بشكل  يومي لمياه والحمأةاجودة فريق عمل المحط ة 
ركون عن رغبتهم في أعرب المشاوفي إطار جولتهم، 

المنطقة بين شركات الموجودة ة العالقطبيعة معرفة 
ياه م معالجةث للمياه ومحطة التي تنتج أكبر نسبة تلو  

 السيد جاء التوضيح منف. الصرف الصحي
BRAULT   حي مياه الصرف الص صر فت التي شركاتالعقد ثقة مع  الذي أشار إلى وجود هذا الخصوصب

الشركات الفرنسية بمعالجة مياه الصرف الصحي قبل  وإلى التزام Bas Bois في معالجةالإلى محطة 
 لمسبقة.جة اق من جودة المعال  في الشركات للتحق   شهري    إجراء فحص   ، فضال  عنإلى المحطة توجيهها

المحطة لعرض المراحل والعمليات المختلفة لمعالجة مياه الصرف  داخلالوفد   Braultالسيد  رافقثم 
مصنع  على ماالمختلفة، وال سي   تجهيزاتال على همإلطالعو  الفال إتحاد بلدياتالصحي ومياه األمطار في 

د الالتي ت شمسي ةحيوية واأللواح الالحمأة إلى كتلة تحويل   .ئيةكهربابالطاقة ال حط ةمزو 
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  لقاء مع السيدAntoine CHEREAU النائب األول لرئيس منطقة ،Pays de la 
Loire 

 Antoineالسيد  Pays de la Loireمجلس منطقة في  مساء يوم االثنين المشاركين است قبل
CHEREAU النائب األول لرئيس منطقة ،Pays de la Loire  والسيدJean-Yves ROUX ، السفير

ر السيد وفي كلمة  ألقاها أمام المشاركين، . Pays de la Loireمنطقة  لدى محافظ  CHEREAUذك 
، على الرغم من في السياق البيئي اللبناني SOCLEأهمية مشروع ببالروابط الثابتة بين لبنان وفرنسا و 

رة الجهات على خب في معرض كالمه د. وشد  التي يمر  بها لبنان ةواالجتماعي ةوالمالي ةاالقتصادي وضاعاأل
في مجال البيئة والطاقات المتجددة والديناميكية  Pays de la Loireالفاعلة العامة والخاصة في منطقة 

دة من فامن االست البلديات واالتحادات البلدية الحاضرةن أن تتمك   ، آمال  في المنطقة للشركاتالملحوظة 
 .Pays de la Loire منطقة في التي ستقضيها األيام الثالثةهذه هذه الخبرة خالل 

جمعية المدن ، رئيس عضيميشكر السيد بشير بدوره، 
 ،المتحدة في لبنان ومدير المكتب التقني للبلديات اللبنانية

الرئيس على ترحيبه الحار ودعمه للبنان وكذلك  نائب  
زاللبنانية. و  البلديةللبلديات واالتحادات  يمي السيد عض رك 

 تستفحلمتعددة القطاعات التي العلى األزمة في كلمته 
البلديات على  هاتأثير على لبنان منذ أكثر من عامين و ب

ظل  ي فلقى المسؤولية على عاتقها التي غالبا  ما تُ  اللبنانية
وحدها  فتتحم ل هي، عن أداء مهامها الدولة تقاعس

العامة ودعم  الحد األدنى من الخدماتضمان مسؤولية 
هات الفاعلة مختلف الجب جتماعالا الزيارة التقنية بما في ذلكر هذه عتبتُ من هنا، المواطنين اللبنانيين. 

ع اللبنانية لوض للبلديات واالتحادات البلدية ، مصدر إلهام  Pays de la Loireمنطقة  فيوالخاصة العامة 
 الطاقة. ة و البيئ عامة في مجال سياسات
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 شبكة التعاون الدولي في ل واكتساب مهارات إعالمّيةاإلعالم  مشروع التثقيف بشأن
 Pays de la Loire  (Pays de la Loire Coopérationمنطقة 

Internationale) 

 Pays de laشبكة التعاون الدولي في منطقة  المكل فة بمهام في ،Maud BEGUINالسيدة مت قدَّ 
Loire ،  هذا  في إطارف. للوفد اللبناني واكتساب مهارات إعالمي ة اإلعالمدور التثقيف بشأن  مشروع

منطقة الإقامة حملة توعية في   Pays de la Loireالمشروع، ُطلب من شبكة التعاون الدولي في منطقة 
 هما:ن بالمشروع قيوتنسيقها، على أن تغط ي الحملة موضوعين متعل  

 للنازحين السوريين وظروف استقبالهم؛الظروف المعيشية  −
 و

ل في مجال الطاقة. −  حماية البيئة والتحو 
 

مع جمعية   Pays de La Loireفي سبيل إنجاز حملتها، تعاونت شبكة التعاون الدولي في منطقة 
Globe Reporters   المتخصصة في مجال التثقيف بشأن اإلعالم والصحافة التشاركية، إلعداد طال ب

رين. 22من   مؤسسة تعليمية في المنطقة حتى يصبحوا محر 

، لبنان طيلة Sidonie HADOUXالسيدة  Globe Reportersلهذه الغاية، زارت المراسلة الصحفية في 
مختلفة مع جهات فاعلة لبنانية عامة وخاصة، وعائالت  إلجراء مقابالت 5252 يناير/ شهر كانون الثاني

لبنانية وسورية، وأعضاء من المجتمع المدني، وجمعيات محلية، ومنظمات غير حكومية. وقد ساعدت 
المواد التي جمعتها المراسلة الصحفية المبعوثة الخاصة في تغذية اإلبداع الصحفي المستقبلي في نفوس 

 المشاركين في المشروع.  Pays de la Loireارس، والمدارس الثانوية، والليسيه في منطقة طال ب المد
 

مقالة متاحة اآلن على شبكة اإلنترنت للمعل مين، وهي  02وقد أثمرت هذه الحملة في صياغة ما مجموعه 
صورة  328مدة دقيقة ونصف للمقطع(، ومقطعا  صوتيا  بمتوسط  322ساعات من المقابالت ) 8حصيلة 

 منشورا  يصف ما وراء كواليس كل تقرير. 22و مقطع فيديو 23بدون حقوق ملكية، و

ط الضوء على لهذا المشروع سل   تقييما   Pays de la Loireشبكة التعاون الدولي في منطقة كما أجرت 
هذا  ساهمهم، ت مقابلتوالطالب الذين تم   ساتذةاأل جوبةأل وفقا  صات. متعدد التخص  المنهجها  وأهميةفائدته 

الل امتحانات ه خقيمت ُقد رتقد ن السوريين، و نازحيالنظرة إلى الفي تغيير وجه الخصوص  علىالمشروع 
  الصحافة. ةمهن اتجاه البعض نحوفي بعض الحاالت، إلى وأد ى والبكالوريا،  الشهادة المتوسطة

حول الظروف  Pays de la Loire منطقة الشباب في في صفوفقته الحملة التوعوية إزاء النجاح الذي حق  
إلبداعات الصحفية ر الترويج لوالوضع البيئي في لبنان، تقر   ،السوريين لنازحيناستقبال اظروف و المعيشية 
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دَّت. في هذا السياق، Pays de la Loire منطقة التسعة عشر في عليميةؤسسات التللم ثالثة ملصقات  أُع 
مشروع ي فالمشروع و هذا المدارس المشاركة في  تقديمو  اإلعالمدور التثقيف بشأن ة ماهي   لشرح A2بصيغة 

SOCLE  دَّت. كما سات التعليميةمؤس  ال صفوفعرضها في تم  و  A2يغة بص أخرى  ثالثة ملصقات أُع 
 لصحفيةابداعات اإليعرض جميع  ا  افتراضي ا  ، تم إنشاء متحفأخيرا  للمشروع.  التعليمي مسارشرح الل
معرض لل اإلعالن التشويقي تم  عرض ،BEGUINالسيدة  مداخلة. بعد المشاركة ؤسسات التعليميةلمل

 .على الحاضرين االفتراضي

 
 

 5252تشرين األول  52الثالثاء 

  شركةزيارة Armor  في  – ضوئيةكهرو ال لواح الشمسيةلتصنيع األLa Chevrollière 

ه  مشاركا  من الوفد اللبناني إلى موقع  25توج 
Armor  فيLa Chevrollière  شركةلزيارة 

وضوئية، بما كهر ال لواح الشمسيةتصنيع األ
وبذلك  .ASCAفي ذلك النظام الشمسي 

ن المشاركون من المراحل االط الع على  تمك 
واح لوالعمليات المختلفة المتعلقة بتصنيع األ

 عن عامة  وفي لمحة   .وضوئيةكهر ال الشمسية
 2255 عام  Armor ةشرك تأسست ،شركةال
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وهي شركة خاصة تعمل في مجال تركيب الطبقات الرفيعة على ، Pays de la Loire في منطقة
 5222وبفضل إمكانات الطاقة الشمسية، طو رت الشركة منذ عام  الطبقات الضوئية الرقيقة وتغليفها.

وهو عبارة عن طبقة   ASCA فصم مت النظام الشمسي ؛وضوئيةكهر ال لأللواح الشمسيةتقنية جديدة 
غرام لكل متر  022ضوئية رقيقة للغاية )أقل من ملليمتر واحد من حيث السماكة(، وخفيفة للغاية )

الشكل المطلوب  خذمن الجيل الثالث بألوان مختلفة ويمكن أن تت  طبقة مربع( ومرنة للغاية. تتوفر هذه ال
في جميع أنحاء العالم  ASCA النظام الشمسيستخدم . يُ مع السياق المحيط بها ل  لتندمج بأفضل شك

يمكن تركيب و  ، كمالخدمة المواطنين بشبكة اإلنترنت لتقديم حلول ذكية ومتصلةالحضري  ثثاألعلى ا
غير المتصل بشبكة الطاقة الكهربائية أو استعماله إليجاد  الحضري على األثاث  النظام الشمسي هذا

لمشكلة انقطاع التيار الكهربائي. يمكن أيضا  لصقه مباشرة  على حيطان المباني. وهكذا عملت  حل  
 .على مشاريع مختلفة في فرنسا والخارج Armor شركة

 

  األثاث الحضري المبتكر لشركة زيارةSAMOA – نانت Nantes 

 
، زيرة نانتجالمبتكر في ألثاث الحضري البيئي بقيت المجموعة الثانية من المشاركين في نانت لزيارة ا

 واالبتكار المفتوح في بالتجربة خاصة، مدير المشاريع الJulien ROCAالسيد من  كل   وكان في استقبالهم
والسيد  ؛SAMOA شركة التنمية الدولية في كل فة بأعمالمال، Lucie RENOUوالسيدة  ؛SAMOA شركة

Simon DUCASSEالعام لـ  ، المديرATLANSUN ، شركة األعمال التي نف ذتها عهم على إلطالوذلك
SAMOA  ةال هاتجاربو عن  امة  ع وفي لمحة  في جزيرة نانت.  تركيبه تم   ذيالحضري الثاث باأل خاص 

 ديتحد تقوم مهامها علىو ، مدينة نانت الكبرى  من بمبادرة   5223عام  SAMOAشركة  ستالشركة، تأس  
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 ،كن العامةألماالمشروع في ا إدارةالسياسات العامة، و  على ضوء نانتلجزيرة  التنمية الشاملةاستراتيجية 
 SAMOAبدأت شركة ، 5222منذ عام و من القطاعين الخاص والعام. ن يلمشغ  لل العمليات العقارية ومراقبة

العامة.  دماتتفويض  للخفي إطار  الصناعات الثقافية واإلبداعية على أراضي المدينةتطوير  بالمساهمة في
 قطاعاتال عبارة عن وكالة متكاملة تدير وهو عمل قسمها االقتصادي؛على مهارات فريق  الشركة تعتمد

 .وتحرص على التشبيك في ما بينها اإلبداعية في المنطقة

عاما  بعمليات اختبارية للعديد من المشاريع  22منذ أكثر من  SAMOAشركة  تقوم، في جزيرة نانت
 ها،تبار واخ، المواطنين واحتياجاتهم ف مع استخداماتمساحة عامة جديدة تتكي   استحداث بهدفالمبتكرة 

تخدام باس اريةة االختبالحضري اتتركيب العديد من األثاثسابقا  ، تم . في هذا السياقجماعيبشكل   ئهاوبنا
 .، ويجري حاليا  أيضا  تركيبهاالمتجددة ةالطاقوباستخدام جديدة  تقنيات  

    
-Pierreالسيد المصم م و  SAMOA عمل ، رافق فريقاالط الع أكثر على هذه المنشآت الحضريةمن أجل 

Yves HUAN ، يها، بما ف األثاث الحضري  اختباراتجزيرة نانت الكتشاف جولة حول في الوفد  اللبناني
تشرين ذ من ُنف  ذ الذي للطاقة الستهالك الذاتيالعاملة بفضل االمات األرضية الع وضعمشروع  في ذلك
ة صت المختلفة المخص  تحديد المساحا عملي ة لتسهيل Doumergueعلى رصيف  5222أكتوبر األول/ 

صتين للمشاة صمنطقتين المخ  د العالمات التحد   إذ نسبيا .  كثيف   مستخدمة بشكل   في منطقة   للنقل المستدام
 كهربائي    ر  حب معالحريرية بالشاشة الطباعة واسطة ب مطبوع   رقيق   ن الترميز من غشاء  يتكو  و  ،والدراجات

التي  ئيةكهروضو الطرق النتجها شبكة ت بفضل الطاقة التيمن حيث الطاقة  ا  تمام ا  مكتف  ذاتيو  مضيء
ل   اةجزيرة النضارة المسم   اكتشاف من بعدئذ   ن المشاركون تمك   .SAMOA لشركةاالختبار الثاني تشك 

Corolle   من اس  إحس متسل قة إلضفاءنباتات  والتي تحتوي على بة والفوالذالمصنوعة من المواد المرك 
مع اإلشارة إلى  ،عا  مرب  مترا   22لناتج عن هذا األثاث حتى ا الظل   . يمكن أن يمتد  االنتعاش على المكان

يه ف ما يجعل نظام الري   ،مخزون المياهفي و  تهركيز في موز عة بأجهزة استشعار  ز  مجه   أن  هذا األثاث
النباتات المثلى ياجات الحت ا  وعن بعد وفق ا  الري تلقائيعملي ة  يتم تشغيل، بفضل خوارزمية  مكي فةف مستقال .
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ز إلى يهدف هذا الجهافي الشبكة. لذلك أة مخب   شمسية   ة الري بواسطة لوحة  مضخ   وُتشغَّلكما ، للمياه
على المناطق الحضرية ذات درجات الحرارة  واالنتعاش إضفاء النضارةوإلى  التعامل مع موجات الحرارة

 Design9شركة  صم متها هو السحابة التيا  ثالثا  و أثاث زار المشاركون باإلضافة إلى ذلك، المرتفعة. 
 غي رتتتعلوه سحابة بألوان  شكل مقعد   خذت  التي تو  VSConnectو K Sculptureو Armorبالشراكة مع 

فضل بهذه السحابة بشكل  مستقل   تعمل مستوى جودة الهواء.  بحسباألخضر واألصفر والبرتقالي إلى 
مواطنين ال بتوعية ما يسمح بالتالي ها،لجزء العلوي منفي ا تالمثب   Armorشركة ل ASCA النظام الشمسي

ن من ، زار المشاركون موقع الرياضات الحأخيرا   الهواء.جودة ب المتعلقة قضاياالحول  ياكل هضرية المكو 
 تفاعلت بشكل  مبتكر بحيثهذا المشروع  تتم إضاءة. األثقال رفعومعدات  ساحة تزحلق  ، مثل مختلفة

 22:32الساعة  عند مساء ، ثم تتضاءل 22ساعة عمل حتى الت يفه مع اختالف أوقات المساء، اإلضاءة
 تهحياين تحسو  المواطن رفاهية تحقيقترمي إلى مساحة عامة واختبار تصميم  فهومنها  الهدفم ا أمساء . 

مشروع أيضا  في تصميمه التشاركي الذي ُيشرك جهات فاعلة في المدينة. تكمن الطبيعة المبتكرة لهذا ال
دمي موقع مستخ وجميع ،باحثين في الدراسات الحضرية الليلية، و محلية، وسلطات صناعيينمختلفة من 

 مجموعات وجمعيات. هيئةالترفيه مجتمعين على 
 

  لقاء مع السيدDamien GRASSET رئيس ،Trivalis 

في  بمعالجة النفايات معني   ةلمقاطعضمن امشترك ، وهو اتحاد Trivalis المجموعتان في مقر   لتقتا
وهو أيضا  رئيس ، Trivalis، رئيس Damien GRASSETالسيد  وكان في استقبالهم Vendéeمنطقة 

 باإلضافة إلى حضور، Terres de Montaiguبلديات اتحاد والنائب األول لرئيس  Montréverd بلدية
الضوء على أهمية تبادل  GRASSET ط السيد، سل  . خالل كلمتهTrivalisالعاملين في المنتخبين مختلف 
معالجة  في مجالتعمل التي  Trivalis موجز   شكل  م بقد  و  ،ما في مجال إدارة النفاياتال سي   ،الخبرات

 5252في عام  لتي قامت بمعالجتهابلغت كمية النفايات اوقد  Vendée المنزلية في منطقةالنفايات 
 في مجالعلى القيمة المضافة للعمل المشترك في حديثه،  GRASSET لسيداد . وشد  طن 022،228

في ختام  أم لو . Vendéeفي  محلية   سلطة   22 يجمعالذي  Trivalis معالجة النفايات على غرار عمل
مجال إدارة  تعاون فيلل مشيرا  إلى استعدادهاللبنانية  البلديات واالتحادات البلديةأن تلهم هذه الزيارة  كلمته،

يات واالتحادات للبلدعلى ترحيبه ودعمه  الرئيس   عضيميشكر السيد بشير النفايات في لبنان. بدوره، 
 طل باللبنانية عن أداء مهامها، تت الدولة تقاعس في ظل   هأن   في سياق كالمه وأوضح ،البلدية اللبنانية

 يمكن تحقيقها من ال ات واالتحادات البلدية اللبنانيةمن البلدي محلية   تجابة  اسمشكلة إدارة النفايات في لبنان 
هذه الزيارة  من البلديات واالتحادات البلدية اللبنانية، آمال  في النهاية أن تستلهم ومالي    فني    دون دعم  
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أن ، و ما في مجال إدارة النفاياتال سي   ،Pays de la Loire ب قها منطقةطالتي ت الممارسات الفضلى
 ة.ستقبلي  م شراكات تعاون   رساءوالخاصة في المنطقة إل ع الجهات الفاعلة العامةم تواصلت

 
 

  زيارة منّصة التسميد فيGivrand 

إلى  نفاياتلنقل ال ركزم ، وهوTrivalisالذي تديره  Givrand معالجة النفايات وحدة ركززار المشاركون م
المعالجة خارج منطقة  حطاتم

Vendée ،يةالمنزل نفاياتبما في ذلك ال، 
 ،التعبئة والتغليف موادو  ،ورق ، والوالزجاج

انها لبلدية  يبلغ عدد سك   الضخمةوالنفايات 
وفي هذا . نسمة 222،222حوالي 

أيضا   Givrandوحدة اإلطار، تشك ل 
، الحيويةو  النباتية لتسميد النفايات ة  منص  

عية تستقبل منشأة صناوهي عبارة عن 
 باتيةن من نفاياتحصريا  النفايات الحيوية، 

، ن مراكز جمع النفاياتمالمتأتية  نباتيةت الالنفايا فايات قابلة للتخمير. ُتلقىن معنباتية  نفايات، أو فحسب
ت ذات السعة اهذه المنص  لقابلة للتخم ر المتأتية من المصانع الكبرى، على فايات االن ،وفي بعض الحاالت

 .ويتم سحقها ثم تحويلها إلى سماد الكبيرة
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السماد المختلفة لصنع المراحل  TRIVALISفي  ، المسؤول عن القسم الفنيOlivier ANDREم السيد قد  
اطعة للمزارعين في مق ُيباع هذا السمادالمنزلية. النفايات و  ،الغاباتفات مخل  و  ،الزراعية فاتمن المخل  
Vendée   طن في السنة. 2222يبلغ  منه اإلنتاج السنوي  علما  أن   ،واحد للطن يورو يبلغ رمزي    بسعر  

الذي تديره  السابق Vendéeنفايات  ضوئية األرضية في مكب  كهرو الطاقة ال توليد ثم زار الوفد محطة
Vendée Energie  ميجاوات من  2 اتهكتار  2.3الذي تبلغ مساحته  ركزنتج هذا الم. يُ 5228منذ عام

التسميد في  ةلتقليص فاتورة الكهرباء الخاصة بتشغيل منص   وطنيةال الكهرباء شبكة يعاد بيعها إلىالكهرباء 
Givrand.  

 
 

 5252األول تشرين  52األربعاء 

  شركةزيارة Naoden فيرتو للتوليد المشترك للكهرباء ـــ Vertou 

ه الزيارة التقنية،في اليوم األخير من  لتي أنشأتها ا دة إنتاج الكهرباء والغاز الحيوي وح إلى الوفد اللبناني توج 
 ،لفرز التفاح مصنع  صالح ل Naodenشركة 

 Coteauxلشركة  تابعوالخوخ  ،والمشمش ،واإلجاص
Nantais  فيVertou .ثالثة  است قبل المشاركين

 Erikالسيد وهم؛  Naodenأعضاء من شركة 
MOUILLE رئيس ،Naodenوالسيد  ؛Jeremy 

RAULT ، والسيد موظف مبيعات؛Paul 
BOIREAU ،  وشريك مؤسس ةاألولي ذجم النمامصم ،

موا لهم لمحة  عامة  عن الشركة وفي  .وقد 
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تقوم بتطوير مشروع مبتكر إلنتاج الطاقة  Nantes نانت منطقة ناشئة فيشركة   Naodenالتفاصيل،
الل عملية خ الخشب منالناتجة عن نفايات ال تثمينها الذي يسمح بالجزئي والمشترك ل عن طريق التوليد

، يرتفع ودي ة  د عجلة  بفعل  ى الخشبإلى رقائق. عندما يتم الضغط علتغويز الخشب المقط ع بشكل مسبق 
ل حينئذ  ، درجة حرارة عالية جدا   نحو هذا األخير  اقة الكهربائيةالط لتوليدد إلى المول  عنه الغاز الناتج  فيرس 

. لذلك ٪22إلى  82، في المتوسط يرتفع العائد الكلي .ا  أيض حرارةينتج عن تبريد هذا النظام  ، كمامنه
 ٪22إلى  32انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة للحد  من  Naoden ُيقترح على الشركات اعتماد نموذج

 8إلى  0من  االستثمار على عائدال. يتراوح ٪02فواتير الكهرباء والتدفئة بنسبة  تقليص باإلضافة إلى
ميع أحجام جمع  للطاقة يتناسبمصنع التوليد المشترك  يشار إلى أن   .سنوات حسب حجم النموذج المعتم د

، التدفئةمن الكهرباء و  المصنع اتاحتياجحسب و  صة لهحجم المساحة المخص  ل ا  وفقم مصمَّ فهو  ؛الشركات
 322 ىعلى إنتاج ما يصل إل قدر اليوم هذا النموذج. ي  من المواد المتاحة محليا  بناؤه بسهولة يمكن كما 
  لمصانع األكثر استخداما  للطاقة.في اواط في اليوم كيلو 

كانت  Coteaux Nantaisشركة  وُيذكر أن  
في عام  Naodenل من استخدم وحدة أو  

ي، لستخدم هذا النموذج األو  ي  أخيرا ، . و 5222
 222، السنين الذي تم تحسينه على مر  

كيلوغراما  من الخشب يوميا  إلنتاج حوالي 
وبالتالي كيلوواط ساعة من الكهرباء  222

وفي خالل الجولة،  شركة.للتدفئة تأمين ال
، Michel DELHOMMEAUالسيد  شرح

لى بالنسبة إفوائده و  ،ومزاياه من حيث التكلفة ،المشروع نشأة Côteaux Nantais مصنعالمدير العام ل
 إمكانية ، باإلضافة إلىالمصنع الخشبية ن من إعادة تدوير نفاياتهو التمك   منه ليالهدف األو  ف .البيئة
ل بالو لواح، األك في مكانها؛ يةنفايات الخشبال تثمين  وعجو ،الج()الخشب غير المع الكبيرة والصناديق ،ع 
خيرا ، أأشجار الفاكهة المحيطة.  منالغابات  مخل فات ُتستخدم، من أجل تلبية احتياجات المصنعو ة. الفاكه

روف وتحسين ظ ،دفئة الموقعالحرارة الناتجة لت ُتستخدمو  Vertou ي إنتاج الكهرباء ثلث احتياجات موقعيغط  
  .للفرق المستخدمة في المعايرة وتأمين الراحة ،العمل
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  لقاء مع السيدFrank LOUVRIER ،منطقة رئيس الثاني ل نائبالPays de la Loire  ـــــــ
 La Turballe التوربال في

، النائب الثاني لرئيس منطقة Frank LOUVRIERالسيد  كل  من La Turballeقبل الوفد اللبناني في است  
Pays de la Loire والسيد ،Didier CADRO ،رئيس بلدية La Turballe ،مأدبة غداء  للمشاركة في

ر السيد األطلسي المحيط ساحل مطل ة على العالقات المتينة التي تجمع ما بين فرنسا ب LOUVRIER. وذك 
 ،اسيةوالسي ،والمالية ،األزمة االقتصادية ما في ظل  وأهمية هذا التضامن بين البلدين، ال سي   ،ولبنان

ين اللبنانيين وأن لمشاركل مثمرةأن تكون الزيارة  ىوتمن   ،لبنان اليومب والثقافية التي تستفحل ،الجتماعيةوا
 منطقة ة فيذالمشاريع والسياسات العامة في مجال البيئة والطاقات المتجددة المنف  يكونوا قد استفادوا من 
Pays de la Loire  .السيد  شكر بدوره،وأن يستلهموا منهاCADRO  الوفد اللبناني على حضوره بأعداد

 فمختلمن  كون المشاركون خالل زيارتهم لمدينته قد استلهموال أن يأم  ، و La Turballeكبيرة في بلدية 
بيئة فيها. ولواء ال La Turballe في البلديات المشتركة بين الشرطةإنشاء  فكرة ما، وال سي  ذةمشاريع المنف  ال

عن  ،اللبنانية ورئيس بلدية زوق مكايل رؤساء البلدياتالسيد إلياس بعينو، ممثل لجنة  أعربمن جهته، 
، Pays de la Loireمنطقة تمثيل رؤساء البلديات اللبنانيين خالل هذه الزيارة الممتعة والملهمة إلى ب هر فخ

 Paysة منطقالخاص في من القطاعين العام و  الجهات الفاعلةمختلف  معمستقبلية تطوير شراكات  آمال  
de la Loire  االجتماع بهم الذين تم. 
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 التوربال زيارة مركز الشرطة البلدية في La Turballe 

 عر ف. لعوا على مهامها في مجال البيئةواط   La Turballeمركز الشرطة البلدية في  بعدئذ   زار المشاركون 
 الشرطةعن ، La Turballeالبلديات في  المشتركة بين، رئيس قسم الشرطة Emmanuel LOUISالسيد 

ر من نسمة خالل فصل الشتاء وأكث 58332ل بلديات تمث   2 جمع ما بينت  المشتركة التي يرأسها والتي 
 الي ةهذه ضمان فع تجميع جهاز الشرطة البلدية ت عمليةأتاح قدل .نسمة خالل فصل الصيف 222222

 السيد شرافإإنشاء لواء البيئة تحت  ، فضال  عنواالستثمار ،والتنظيم ،الخدمة مع ترشيد تكاليف التشغيل
Ludovic NOISETTE. 

تحت سلطة رؤساء البلديات  موضوعة فهي ؛ية عمل هذه الشرطةكيف LOUISشرح السيد وخالل الجلسة، 
ؤساء مباشرة إلى ر  جهازتقارير عن نشاط الويقوم هو بصفته رئيس الجهاز، برفع  ،األعضاء الخمسة

من  ئيسي الحد  ر ة هدفها الشرطة مجتمعي   و عبارة عنعناصر، وه 2يتألف جهاز الشرطة من البلديات. 
  ها ما يلي:تشمل مهامو  الوقاية، حولبشكل أساسي  عملها بالتالي يتمحور، و انعدام األمنشعور 

 لسالمة، والطمأنينة العامةااألمن، و و  ،النظام السهر على احترام، 
 ( إقامة و  التدخ ل عند الحاجةحماية األشخاص والممتلكات)دوريات، 
 السهر على احترام المراسيم الصادرة عن رئيس البلدية، 
  السيراحترام قانون، 
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 نشوب نزاع في الحي في حال خصوصا  ، مؤازرتهمإلى المواطنين و  صغاءاإل، 
 لبيئةا حماية،  
 تصاريح البناء. على المواطنين حيازة التأك د من بما في ذلك حضري تخطيط الال 

 ،المشورة للمنتخبين في مسائل األمن والوقاية La Turballeفي  المشتركة بين البلدياتالشرطة  ما ُتسديك
 لبيئة.، فضال  عن حمالت وقائية للحفاظ على ااتبشأن السالمة على الطرق ذ إجراءات وقائية وتثقيفيةوتنف  

ز هذا اللواء تم تجهيإليه شرطيان في وقت قريب. سينضم  واحد   شرطي   من  اللواء البيئي حاليا  ن يتكو  
ط معدات اللتقاو  ،دراجاتإلى ، من مركبات لجميع أنواع الطرقاتبنجاح ) بالمعدات الالزمة إلنجاز مهامه

 وقائية من ة مهامبعد   تضطلع وقائيةو قبل كل شيء شرطة (. لواء البيئة ه، وما إلى ذلكالحيوانات الشاردة
 سيما ت، والحفظ الحيوان والنبا راءات، وإجالمصدر منفي المدارس حول الفرز الوعي  رفع مستوى خالل 

لواء ل، ومراقبة جودة مياه االستحمام في فصل الصيف مع إعالم السكان بجودة المياه. يمكن المدارس في
 غير المشروع ميالر  حاالت خاص في بشكل  و  ،انتهاك القوانين البيئية عندالبيئة أيضا  اتخاذ إجراءات قمعية 

صة النفايات  أو عدم االمتثال لقواعد رمي نفاياتلل دةفي الحاويات العام ة المخص  . النفايات من ألنواع محد 
هذه  عاقب، تُ ا  . أخير والمياهث التربة تلو  ببون الذين يتسب   القطاع الخاصاألفراد و جراءات تطال هذه اإلكما 

 ة.المناطق المحمي   قواعدمتثلون لالمواطنين الذين ال ي الشرطة
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 يناءزيارة م la Turballe 

 Laالمشاركون إلى ميناء بعد ذلك ه توج  
Turballe  لزيارة مشروع تطوير الميناء الذي

تصطف  فيه حاليا  أنشطة الصيد و  تسوده
. خالل موسم الصيد قوارب االستجمام

غ للتفري بكثافة  ، ُتستخدم األرصفة المرتفع
وتكون  ،ألساطيل البحرية والساحليةمتزامن لال

 أحواض االستجمام ممتلئة غير قادرة على
. الحجم الكبيرة استيعاب قوارب االستجمام

 EDF Énergies وفي هذا السياق، اختارت
nouvelles   ميناء  أيضاLa Turballe في كميناء أساسي ألنشطة تشغيل مزرعة الرياح Saint-

Nazaire 5255عام المياه الدولية لفي تجري حاليا  عملية إنشاء مزرعة رياح ، . في الواقعوصيانتها، 
مقاطعة ل الستهالك الكهربائيمن ا ٪52ما يعادل  5255ابتداء  من عام  نتج هذه التوربينات الثمانينستُ و 

Loire-Atlantique. 

يجب أن  .إليه الدائم لية وسهولة الوصولمن مزرعة الرياح المستقب فهو قربه ،الميناء هذاأم ا ما يمي ز 
مرافق البحرية تركيب ال تصميم مشروعلذلك تم  ،يومي مع األنشطة الحالية بشكل  يتعايش هذا النشاط الجديد 

ظروف  الحفاظ على خاصة مع الصيادين. الهدف هوبقاعدة الصيانة بالتشاور الوثيق مع المستخدمين و ل
األرصفة المالئمة الحتياجات الصيادين. سيتم تنفيذ التطوير  طولالمالحة الجيدة في القناة والحفاظ على 

 :كاآلتي على مرحلتين La Turballeالتدريجي لميناء 

ى من األول المرحلةهذه تهدف  -5255حزيران/ يونيو إلى  5252ديسمبر  كانون األول/ من −
 األنشطة االقتصادية.تأمين إلى الميناء و اآلمن الوصول  ضمانألعمال إلى ا
 ،5253عام  خاللأن تستمر و  5255ر أن تبدأ من نهاية عام المقر   المرحلة الثانية من العمل −

 .ستسمح بتطوير استخدامات أخرى للميناء

 مليون يورو. 23 إلى تصل التكلفة اإلجمالية للمشروعمع العلم أن  
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  لقاء مع السيدLaurent DEJOIE ،رئيس منطقة ل السادس نائبالPays de la 
Loire   

، النائب السادس لرئيس Laurent DEJOIEفي مدينة نانت بحضور السيد  بعشاء   الزيارة التقنية اخُتتمت
ل العشاء فرصة  للمشاركين لوقد  ،Pays de la Loireمنطقة  ى مدى ت علمناقشة الزيارات التي تم  شك 

ن من السفر إلى لبنان أن يتمك   DEJOIEالسيد  وقد أمل لبنان. المكل ف بشؤون مع المنتخب  الثالثة ياماأل
 SOCLE دعم البلديات في مجال البيئة المستفيدة من مشروع البلديات واالتحادات البلديةلزيارة  قريبا  

 في مجال البيئة والطاقات المتجددة.الرائدة واالختبارية الخاصة بالتجهيزات  هاومناقشة مشاريع
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  البرنامج

  السفر واإلقامة: –تشرين األّول/أكتوبر  42األحد 

 بيروت.-ظهراً، الحضور الى مطار رفيق الحريري 03:21

 طيران الشرق األوسط ME221رحلة رقم: إقالع الطائرة الى باريس مطار شارل ديغول  00:11

 الوصول الى مطار باريس مطار شارل ديغول 04:81

 أثناء التوق ف في مطار باريس شارل ديغول الدولي[ حر  ]عشاء 

 رقم  الرحلة) نانت Nantesإقالع الطائرة من مطار باريس مطار شارل ديغول الى مطار  30:01

AF7728) 

  AF7728 الدولي على متن الرحلة الجوية رقم  Nantesالوصول إلى مطار نانت  -مساًء  01:31

ه بالباص نحو فندق   ، في مدينة نانت الفرنسية Ibis Style Nantes Centre Gareالتوج 

 

 

  الفال مدينة -تشرين األّول/أكتوبر  42اإلثنين Laval : 

ه بالباص نحو  -صباحاً  01:11  دقيقةً( 00الفال الفرنسية )مد ة الرحلة: ساعتان و  مدينةالتوج 

 La Taverne Relais d'Alsaceفي مطعم  -تناول الغداء في مدينة الفال  -ظهراً  03:21

 Lavalالفال ) بلدياتزيارة محطة معالجة مياه الصرف الصحي في إتحاد  - بعد الظهر 13:11

Agglomération ) 

 العودة إلى مدينة نانت - بعد الظهر 12:00

 / أو استكشاف مدينة نانت حر  وقت  -الوصول إلى الفندق  - بعد الظهر 10:80

 اإلنطالق من الفندق في الباص لتناول العشاء في المنطقة 11:00

 Pays de la Loireمنطقة مع منتخبي  Hôtel de Région مقرعشاء رسمي في  -مساًء  14:11

ل في مجال الطاقةالمسؤولين عن التعاون ا  Antoine CHEREAUومن بينهم السيد  لدولي وعن التحو 

 النائب األول لرئيسة المنطقة.

 

  منطقتا  -تشرين األّول/أكتوبر  42الثالثاءVendée et Sud Loire : 

 مجموعات: 2في البرنامج الصباحي، يتم تقسيم الوفد إلى 

 –أشخاص )الرجاء ارتداء البنطلون الطويل واألحذية المسطحة اإللزامية  2x6 - 4و 1المجموعة 

 الترجمة الفورية غير متوفرة، الزيارة مخصصة للمشاركين الناطقين باللغة الفرنسية(

ه بباص صغير نحو بلدة  –صباحاً  45: 08   Chevrolièreالتوج 

 

 1المجموعة 
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الكهروضوئية  الشمسية واحلتصنيع االل ARMORزيارة شركة  –صباحاً  14:80

photovoltaïques 

 / قهوة استقبال 3المجموعة انتظار  –صباحاً  00:00

 

  4المجموعة 

 انتظار الزيارة / قهوة استقبال –صباحاً  14:80

01:00  ً لتصنيع االلواح الشمسية الكهروضوئية  ARMORزيارة شركة  –صباحا

photovoltaïques 

 

)مدة الرحلة:  La Roche-sur-Yonإلى مدينة  3والمجموعة  0انطالق المجموعة  –صباحاً  45: 11

 ظهراً  03:00الوصول عند الساعة  –دقيقة(  01

 

 شخصا   11 - 3المجموعة 

 في منطقة نانت ضوئية الُمبتكرةأثاثات المدينة الكهرزيارة  –صباحاً 30: 08 

ً صباح 4:11  mail du front populaire 1: العنوان التاليعلى  ،EUREKA: اللقاء أمام مبنى ا

 Fabriceالسيد  واالختبارات التي تجريها من قبل  Samoa تقديم+  استقبال قهوة

Berthereauxنائب المدير العام في ،Samoa   القسم االقتصادي ورئيس        

4:21  ً ً  80 - صباحا   Julien Rocaالسيد  تقديمعلى األقدام و : المغادرة في جولة سيراً صباحا

 التالية:ختبارات الل

  +( م مصم  ال حضورالسحابةPY HUAN) 

  إضاءةSkatepark 

 شبكة الطرق الكهروضوئية 

 Corolle ، نضارةالجزيرة 

00:00  ً  باصالإلى  جولة والعودةال انتهاء: صباحا

 

ه بالباص نحو بلدية  –صباحاً  00:21  )مد ة الرحلة: ساعة واحدة(  La Roche-sur-Yonالتوج 

 

ع الوفد في نشاطات ما بعد الظه  رإعادة تجم 

 

والمنتخبين في  Damien GRASSETمع الرئيس  Trivalisبوفيه غداء في إتحاد  -ظهراً  03:80

 (Trivalis الغداء بضيافة) Vendée Energieوالمدير الفني في  اللجنة االتحادية

 معالجة النفايات في المنطقة: وحداتزيارة أحدى  - بعد الظهر 13:11

:Unité de Givrand   

o  ،مركز نقل النفايات )النفايات المنزلي ة المتبقية، والزجاج، والورق، مواد التعبئة والتغليف

 نسمة 011،111والنفايات الضخمة( لبلدية يبلغ عدد سك انها حوالي 

o  طن في العام 0111منصة لتسميد النفايات النباتية بكمي ة 
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o  ضوئية، تقع في مركز كهرهكتارات لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية ال 0محطة بمساحة

 3101قديم لتخزين النفايات تم  إغالقه في العام 

 دقيقة( 80العودة إلى الفندق )مدة الرحلة:  – بعد الظهر 8:11

 جورج والسيد smart grids - SMILE قمنس   ،Eric MATHIEU السيد بين لقاء - مساءً  0:11

 منجز بلدية رئيس يوسف،

 اإلنطالق سيراً على األقدام من الفندق والتوجه نحو المطعم –مساًء  1:21

 Château de Nantesالقائم بالقرب من  - LA LOCOتناول العشاء في مطعم  -مساًء  14:11

 

  ساحل المحيط األطلسي: -تشرين األّول/أكتوبر  42األربعاء 

ه بالباص نحو بلدة  -صباحاً  14:11  دقيقةً( 31)مد ة الرحلة:  Chantenayالتوج 

)التي تقد م حلوالً إلنتاج الطاقة من الخشب المستصلح  NAODEN زيارة شركة -صباحاً  14:21

ف إلى الشركة وإلى أولى تجاربها -باعتباره مصدر طاقة متجد د(   التعر 

ه نحو بلدة  -صباحاً  00:21 دة الرحلة: ساعة وعشرون دقيقةً( La Turballeالتوج   )م 

النائب  Franck LOUVRIERالسيد مع ، La Turballeغداء تعريفي في بلدة  –ظهراً  10:11

ورئيس لجنة الشركات والتطوير الدولي والرقمنة  Région Pays de la Loireالثاني لرئيسة منطقة 

 Laرئيس بلدية  Didier CARDOوالتنمية الخضراء واإلبتكار والتعليم العالي والبحثي، والسيد 

Turballe  

ه نحو زيارة مركز الشرطة  - بعد الظهر 13:11 "، Pen Bron" الموقع الطبيعيوعتاده ثم التوج 

 إطار العمل على الحفاظ على الحيوانات والنباتاتخضع للمراقبة اليومية في يي ذال

 العودة إلى الفندق  - بعد الظهر 10:11

 اإلنطالق من الفندق سيراً على األقدام والتوجه نحو المطعم –مساًء  14:11

بحضور السيد  Le Lieu uniqueالعشاء في مطعم مركز الثقافة المعاصرة في نانت:  –مساًء  14:21

Laurent DEJOIE ،النائب السادس لرئيسة المنطقة والمنتخب المكل ف بشؤون لبنان 

 

  العودة إلى باريس ثّم بيروت: -تشرين األّول/أكتوبر  42الخميس 

ه سيراً على األقدام نحو محطة القطار )المقابلة للفندق(، على مرحلتين.  مغادرة الفندق والتوج 

للمشاركين الذاهبين إلى مطار الفندق للذهاب الى محطة القطار  االنطالق منصباحاً،  10:00 -

 باريس

 Parisصباحاً، االنطالق من الفندق إلى محطة القطار للمشاركين الذاهبين إلى محطة  14:00 -

Montparnasse 

 

 مواعيد القطارات
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رحلة  -صباحاً  14:00إلى مطار باريس شارل ديغول عند الساعة إنطالق القطار صباحاً  10:13 -

 .ظهراً من مطار باريس شارل ديغول إلى بيروت 10:81عند الساعة  connexionربط 

 00:23عند الساعة في باريس  Montparnasseمونبارناس محطة صباحاً للوصول إلى  14:10 -

 .ب برنامج كل مشاركبحس في األيام التالية مختلفةرحالت جوية  -صباحاً 
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