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رؤية خضراء وتعايش مع البيئة في املثلث اجلنوبي

הזמנה

عقد ندوة

السكان يقودون تغيير بيئي بكفر قاسم

ندعوكم بهذا حلضور ندوة حول موضوع «كفر قاسم تقود الى تغيير بيئي».
سيتم عقد اللقاء يوم اخلميس املوافق  8/3/2012الساعة السادسة مساء في املركز اجلماهيري في كفر
قاسم ،باشتراك احملامي فطني عيسى.
خلفية – في العام املاضي بدأنا مبشروع مشترك جلمعية العدل البيئي والوحدة البيئية القطرية في املثلث
اجلنوبي بهدف صياغة رؤية بيئية – اجتماعية تهدف لتطوير مستوى البيئة واملعيشة ،وذلك لرفاهية
السكان واألجيال املقبلة.
ستعقد الفعاليات في سنة  2012بشكل ندوات حوارية متواصلة ,حيث تتركز بتنفيذ االقتراحات التي طرحت
في اجتماعات على مدى العام املاضي.
ستناقش في اللقاء القريب املواضيع التالية:
• نتائج وتصنيف املواضيع البيئية في نطاق كفرقاسم
• تخطيط وزراعة بيئية في كفرقاسم.
• عرض للمبادرة «شباب كفرقاسم اخلضراء»
• عرض لبحث واستطالع مبوضوع البيئة لسكان كفر قاسم.

يسرنا حضوركم
					
						
كمال غزاوي
			
مدير وحدة البيئة القطرية في املثلث اجلنوبي
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كرميت لوبنوب

مديرة جمعية العدل البيئي

تعقد هذه الندوات في منطقة املثلث اجلنوبي حتت

رعاية קרן סבה

מפגש שולחן עגול

תושבים מובילים שינוי ירוק בכפר קאסם
הינך מוזמן/ת למפגש שולחן עגול בנושא "כפר קאסם מובילה שינוי ירוק".
המפגש יתקיים ביום חמישי  8.3.12בשעה  18בערב במתנ"ס כפר קאסם בהשתתפות מנכ"ל
העירייה עו"ד פטין עיסא.
רקע  -בשנה האחרונה התחלנו בפרויקט משותף של האגודה לצדק סביבתי והיחידה הסביבתית
האזורית משולש הדרומי במטרה לגבש חזון סביבתי-חברתי ביישובים למען רווחת התושבים,
איכות החיים והסביבה ,ולמען הדורות הבאים.
הפעילות בשנת  2012תתקיים במתכונת שולחנות עגולים ותתמקד ביישום של ההצעות שהועלו
במפגשים בשנה החולפת.
הנושאים שידונו במפגש הקרוב:
• ממצאי מיפוי הנושאים הסביבתיים בתחומי כפר קאסם
• תכנון וגינון אקולוגי בכפר קאסם
• הצגת יוזמת "צעירי קאסם הירוקה"
• הצגת מחקר וסקר עמדות בנושאי סביבה בקרב תושבי כפר קאסם ,הגב' לינה בדיר

מצפים לראותכם,
					
						
כמאל גזאווי
		
			
מנהל היחידה הסביבתית משולש דרומי

כרמית לובנוב

מנהלת האגודה לצדק סביבתי

מפגשי שולחן עגול לגיבוש חזון סביבתי-חברתי ביישובי המשולש הדרומי מתקיימים בתמיכת קרן סבה

