
رلى معوض

م��ه��رج��ان��ات ب��ع��ل��ب��ك ال��دول��ي��ة ل��ه��ذه السنة 
يفتتحها الفنان مارسيل خليفة في 5 تموز 

 

150 ومعه  وط��ن"  على  "تصبحون  بأمسية 
الفيلهارمونية  االورك��س��ت��را  م��ن  موسيقيًا 
ل��ب��ن��ان بعلبكي وك����ورال  ب��ق��ي��ادة  ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة 
لينطلق  رحمة،  خليل  االب  بقيادة  اللويزة 
ب��ع��ده��ا ب���رن���ام���ج غ��ن��ي وم����ن����ّوع ي���ش���ارك فيه 

العديد من الفنانين العرب والعالميين: 
في 7 تموز نجمة الجاز العالمية ميلودي 
لعبد  أمسية خاصة تحية  منه  غ���اردو، و20 
ال��ح��ل��ي��م، وه���ي ح��ف��ل س��ي��ن��م��ائ��ي موسيقي 
غ��ن��ائ��ي م���ن ت���أدي���ة م��ح��م��د ع��س��اف وت��راف��ق��ه 
االوركسترا الرومانية مع االوركسترا الوطنية 
المصري هشام  المايسترو  بقيادة  اللبنانية 
جبر. وفي 26 تموز ركويام فردي، واول آب 
النجمة الفرنسية جين، و 2 آب امسية من 
الفالمنغو مع جاهدة وهبي  الى  الموشحات 
من  الموسيقية  وفرقته  بشير  عمر  يرافقها 
اوروب����ا ول��ب��ن��ان. وف��ي 3 أب أمسية م��ع عمر 

بشير بحفل عود حول العالم.

وعقد أمس مؤتمر صحافي في قاعة ليلى 
اول  في  السياحة،  وزارة  في  حمادة  الصلح 
إفتتاحها،  اع���ادة  بعد  للمهرجانات  اط��الل��ة 
بعلبك  مهرجانات  لجنة  لرئيسة  بكلمة  بدأ 
ال����دول����ي����ة ن���اي���ل���ة دو ف���ري���ج ال���ت���ي اع��ت��ب��رت 

المهرجانات "رمزا للمقاومة الثقافية".
وقال وزير السياحة افيديس كيدانيان، 

"إننا طورنا عمل المهرجانات التي زاد عددها 
وأصبحت على مساحة الوطن، رغم ان موازنة 
الدولة لهذه السنة ستقتطع من حصتها".

من جهته، أمل وزير الثقافة محمد داوود 
في كلمته في ان تكون قاعة ليلى الصلح 
ح��م��ادة ف��ض��اء ث��ق��اف��ي��ا ي��ن��ب��ض ب��ال��ح��ي��اة في 
تتحدث  بعلبك  إن  وق��ال  ب��ي��روت.  العاصمة 

ع�����ن ن���ف���س���ه���ا م�����ن خ������الل اه���ل���ه���ا وق��ل��ع��ت��ه��ا 
وم��ه��رج��ان��ات��ه��ا. أم���ا ال���وزي���رة ال��س��اب��ق��ة ليلى 
الصلح حمادة، فأكدت دعم مؤسسة الوليد 

بن طالل المستمر لهكذا تحديات.
-ال��ه��رم��ل بشير  م��ح��اف��ظ بعلبك  وت��ح��دث 
خضر عن عودة بعلبك الى المنطقة الخضراء 

امنيا، ما يعني عودة السياح إلى المدينة.
أما رئيس بلدية بعلبك العميد المتقاعد 
في  المشاركة  إل��ى  ف��دع��ا  اللقيس،  حسين 

المهرجانات.
وب���ع���د م��ق��ت��ط��ف��ات م���رئ���ّي���ة ل��ف��ن��ان��ي ه���ذا 
ق��ال  م��ارس��ي��ل خليفة كلمة  ال��ق��ى  ال��ص��ي��ف 
ف��ي��ه��ا: "ل���ي���ل 5 ت���م���وز ل��ي��ل��ة م���ن ال����ف ليلة 
ألن��اش��ي��د ال��خ��ب��ز وال�����ورد، ورح��ل��ة موسيقية 
غنائية لوجدان إنساني متعال على الحدود 
وال��ح��واج��ز ال��ج��غ��راف��ي��ة وال��ف��ك��ري��ة وال��دي��ن��ي��ة 
والثقافية. وتهاليل شرقية رحبة تعلو على 
جميع المذاهب لتلتقي في الغاية االنسانية 
العليا من اجل االنسان في بالدنا وفي كل 
مكان". وختم، "تعالوا معنا الى بعلبك لكم 
ل��ل��ح��ب وس��ن��ون��و ح��ن��ي��ن يشبه  م��ع��دة  وردة 

االغنيات وتصبحون على وطن". 

أع��ل��ن��ت "ج��م��ع��ي��ة ب���ش���ارة ال����خ����وري ل��ل��ت��وع��ي��ة 
ال���دي���م���وق���راط���ي���ة" ن���ت���ائ���ج ال���م���س���اب���ق���ة ال��ت��ي 
للتوعية  الخوري  بشارة  جائزة  لنيل  نظمتها 
الديموقراطية عن السنة 2019 حول موضوع 
ديموقراطية"  دول��ة  وبناء  المدني  "التنظيم 
اكثر  الى  والتي ش��ارك فيها تالمذة ينتمون 
م��ن 55 م��درس��ة رس��م��ي��ة وخ��اص��ة ف��ي شتى 

المحافظات.
ال��ع��ال��ي  ال��ت��رب��ي��ة وال��ت��ع��ل��ي��م  واق���ام���ت وزارة 
احتفاال  والجمعية  لالعمال  العالي  والمعهد 
علنت خالله 

ُ
أ ب��ي��روت،  في  المحامي  بيت  في 

الوزير سليم جريصاتي  في حضور  النتائج، 
ممثال رئيس الجمهورية ميشال عون، النائب 
ال��ن��واب  م���روان ح��م��اده ممثال رئ��ي��س مجلس 
نبيه بري، الوزير السابق حسن منيمنه ممثال 
الرئيسان  ال��ح��ري��ري،  سعد  الحكومة  رئ��ي��س 
عائلة  الحسيني،  وحسين  سليمان  ميشال 
الرئيس الراحل بشارة الخوري يتقدمهم نجله 
الوزير السابق ميشال الخوري وحفيده رئيس 

الجمعية مالك ميشال الخوري وشخصيات.
الشدياق،  ان���دره  المحامين  نقيب  وال��ق��ى 
كلمة قال فيها إن من أبرز أهداف المسابقة، 
إلقاء  على  التحفيز  ب��ض��رورة  منظميها  إق���رار 
ة ل��ل��ن��ظ��ام اللبناني  ن��ظ��رة ن��ق��دي��ة ول��ك��ن ب��ن��اء

الموضوعة آليته منذ عام 1943".
وب�����ع�����د ك���ل���م���ت���ي���ن ل���ت���ل���م���ي���ذي���ن ف���ائ���زي���ن 
العالي  المعهد  رئ��ي��س  ت��ح��دث  ب��ال��م��س��اب��ق��ة، 
ل��الع��م��ال س��ت��ي��ف��ان ات���ال���ي، وق����ال ل��ل��ت��الم��ذة: 

مستقبل  أنتم  المتغير.  عالمنا  صانعو  "أنتم 
مجتمعنا اللبناني".

فلفت  تابت،  ج��اد  المهندسين  نقيب  ام��ا 
الى ان العروض التي قدمها المشاركون في 
المبادرة  باهمية  قناعته  من  زادت  المسابقة 

التي اطلقتها جمعية بشارة الخوري.
نائبة رئيسة البعثة السويسرية في لبنان 
التجربة  كلمة  في  شرحت  غيلغين  اليزابيت 
من  تعتبر  ال��ت��ي  السويسرية  الديموقراطية 

اقدم الديموقراطيات في العالم.
بدوره لفت المدير العام للتربية فادي يرق 
التالمذة  الوزير أكرم شهيب، الى "ان  ممثاًل 
الذين شاركوا في المسابقة والمعهد العالي 
ل���أع���م���ال ال������ذي ت���ول���ى ال����ت����دري����ب، وال���ل���ج���ان 
المشرفة، بذلوا جهدا أوصلنا إلى هذه النخبة 

التي نكرمها اليوم".
كل  وشكر  ال��خ��وري  مالك  تحدث  وختاما، 
من ساهم في انجاح المناسبة، وحيا التالمذة 

المشاركين والفائزين على حد سواء.
ب���ع���د ذل�����ك ج�����رى ت���ك���ري���م اع����ض����اء ال��ل��ج��ن��ة 
اسماء  اعلنت  ثم  تذكارية،  ب��دروع  المنظمة 
ال��ت��الم��ذة ال��ف��ائ��زي��ن وع���دده���م 10 وه����م: هيا 
باميال  بشارة،  ماريا  الصراف،  جوني  خيزران، 
حنا، باميال صوما، بشارة سليم، جوليان رعد، 
ري���م ش��ه��ي��ب، ج���اد سميا ورش���ا ق��م��ي��رة، وق��د 
ن��ال��وا ش��ه��ادة ت��ذك��اري��ة ورح��ل��ة ال��ى سويسرا 
ل��ل��ت��ع��رف ع��ل��ى ن��ظ��ام ال��ح��ك��م ف��ي��ه��ا وتجربتها 

الديموقراطية.

مهرجانات بعلبك يف 5 تموز: مارسيل خليفة افتتاحًا بـ"تصبحون على وطن"

10 تالمذة فازوا بجائزة بشارة الخوري للتوعية الديموقراطية

 

 

 

 

 
 

 

)حسن عسل( خالل المؤتمر الصحافي الطالق المهرجانات في قاعة ليلى الصلح حمادة.  
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م��ه��رج��ان��ات ب��ع��ل��ب��ك ال��دول��ي��ة ل��ه��ذه السنة 
يفتتحها الفنان مارسيل خليفة في 5 تموز 

 

150 ومعه  وط��ن"  على  "تصبحون  بأمسية 
الفيلهارمونية  االورك��س��ت��را  م��ن  موسيقيًا 
ل��ب��ن��ان بعلبكي وك����ورال  ب��ق��ي��ادة  ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة 
لينطلق  رحمة،  خليل  االب  بقيادة  اللويزة 
ب��ع��ده��ا ب���رن���ام���ج غ��ن��ي وم����ن����ّوع ي���ش���ارك فيه 

العديد من الفنانين العرب والعالميين: 
في 7 تموز نجمة الجاز العالمية ميلودي 
لعبد  أمسية خاصة تحية  منه  غ���اردو، و20 
ال��ح��ل��ي��م، وه���ي ح��ف��ل س��ي��ن��م��ائ��ي موسيقي 
غ��ن��ائ��ي م���ن ت���أدي���ة م��ح��م��د ع��س��اف وت��راف��ق��ه 
االوركسترا الرومانية مع االوركسترا الوطنية 
المصري هشام  المايسترو  بقيادة  اللبنانية 
جبر. وفي 26 تموز ركويام فردي، واول آب 
النجمة الفرنسية جين، و 2 آب امسية من 
الفالمنغو مع جاهدة وهبي  الى  الموشحات 
من  الموسيقية  وفرقته  بشير  عمر  يرافقها 
اوروب����ا ول��ب��ن��ان. وف��ي 3 أب أمسية م��ع عمر 

بشير بحفل عود حول العالم.

وعقد أمس مؤتمر صحافي في قاعة ليلى 
اول  في  السياحة،  وزارة  في  حمادة  الصلح 
إفتتاحها،  اع���ادة  بعد  للمهرجانات  اط��الل��ة 
بعلبك  مهرجانات  لجنة  لرئيسة  بكلمة  بدأ 
ال����دول����ي����ة ن���اي���ل���ة دو ف���ري���ج ال���ت���ي اع��ت��ب��رت 

المهرجانات "رمزا للمقاومة الثقافية".
وقال وزير السياحة افيديس كيدانيان، 

"إننا طورنا عمل المهرجانات التي زاد عددها 
وأصبحت على مساحة الوطن، رغم ان موازنة 
الدولة لهذه السنة ستقتطع من حصتها".

من جهته، أمل وزير الثقافة محمد داوود 
في كلمته في ان تكون قاعة ليلى الصلح 
ح��م��ادة ف��ض��اء ث��ق��اف��ي��ا ي��ن��ب��ض ب��ال��ح��ي��اة في 
تتحدث  بعلبك  إن  وق��ال  ب��ي��روت.  العاصمة 

ع�����ن ن���ف���س���ه���ا م�����ن خ������الل اه���ل���ه���ا وق��ل��ع��ت��ه��ا 
وم��ه��رج��ان��ات��ه��ا. أم���ا ال���وزي���رة ال��س��اب��ق��ة ليلى 
الصلح حمادة، فأكدت دعم مؤسسة الوليد 

بن طالل المستمر لهكذا تحديات.
-ال��ه��رم��ل بشير  م��ح��اف��ظ بعلبك  وت��ح��دث 
خضر عن عودة بعلبك الى المنطقة الخضراء 

امنيا، ما يعني عودة السياح إلى المدينة.
أما رئيس بلدية بعلبك العميد المتقاعد 
في  المشاركة  إل��ى  ف��دع��ا  اللقيس،  حسين 

المهرجانات.
وب���ع���د م��ق��ت��ط��ف��ات م���رئ���ّي���ة ل��ف��ن��ان��ي ه���ذا 
ق��ال  م��ارس��ي��ل خليفة كلمة  ال��ق��ى  ال��ص��ي��ف 
ف��ي��ه��ا: "ل���ي���ل 5 ت���م���وز ل��ي��ل��ة م���ن ال����ف ليلة 
ألن��اش��ي��د ال��خ��ب��ز وال�����ورد، ورح��ل��ة موسيقية 
غنائية لوجدان إنساني متعال على الحدود 
وال��ح��واج��ز ال��ج��غ��راف��ي��ة وال��ف��ك��ري��ة وال��دي��ن��ي��ة 
والثقافية. وتهاليل شرقية رحبة تعلو على 
جميع المذاهب لتلتقي في الغاية االنسانية 
العليا من اجل االنسان في بالدنا وفي كل 
مكان". وختم، "تعالوا معنا الى بعلبك لكم 
ل��ل��ح��ب وس��ن��ون��و ح��ن��ي��ن يشبه  م��ع��دة  وردة 

االغنيات وتصبحون على وطن". 

أع��ل��ن��ت "ج��م��ع��ي��ة ب���ش���ارة ال����خ����وري ل��ل��ت��وع��ي��ة 
ال���دي���م���وق���راط���ي���ة" ن���ت���ائ���ج ال���م���س���اب���ق���ة ال��ت��ي 
للتوعية  الخوري  بشارة  جائزة  لنيل  نظمتها 
الديموقراطية عن السنة 2019 حول موضوع 
ديموقراطية"  دول��ة  وبناء  المدني  "التنظيم 
اكثر  الى  والتي ش��ارك فيها تالمذة ينتمون 
م��ن 55 م��درس��ة رس��م��ي��ة وخ��اص��ة ف��ي شتى 

المحافظات.
ال��ع��ال��ي  ال��ت��رب��ي��ة وال��ت��ع��ل��ي��م  واق���ام���ت وزارة 
احتفاال  والجمعية  لالعمال  العالي  والمعهد 
علنت خالله 

ُ
أ ب��ي��روت،  في  المحامي  بيت  في 

الوزير سليم جريصاتي  في حضور  النتائج، 
ممثال رئيس الجمهورية ميشال عون، النائب 
ال��ن��واب  م���روان ح��م��اده ممثال رئ��ي��س مجلس 
نبيه بري، الوزير السابق حسن منيمنه ممثال 
الرئيسان  ال��ح��ري��ري،  سعد  الحكومة  رئ��ي��س 
عائلة  الحسيني،  وحسين  سليمان  ميشال 
الرئيس الراحل بشارة الخوري يتقدمهم نجله 
الوزير السابق ميشال الخوري وحفيده رئيس 

الجمعية مالك ميشال الخوري وشخصيات.
الشدياق،  ان���دره  المحامين  نقيب  وال��ق��ى 
كلمة قال فيها إن من أبرز أهداف المسابقة، 
إلقاء  على  التحفيز  ب��ض��رورة  منظميها  إق���رار 
ة ل��ل��ن��ظ��ام اللبناني  ن��ظ��رة ن��ق��دي��ة ول��ك��ن ب��ن��اء

الموضوعة آليته منذ عام 1943".
وب�����ع�����د ك���ل���م���ت���ي���ن ل���ت���ل���م���ي���ذي���ن ف���ائ���زي���ن 
العالي  المعهد  رئ��ي��س  ت��ح��دث  ب��ال��م��س��اب��ق��ة، 
ل��الع��م��ال س��ت��ي��ف��ان ات���ال���ي، وق����ال ل��ل��ت��الم��ذة: 

مستقبل  أنتم  المتغير.  عالمنا  صانعو  "أنتم 
مجتمعنا اللبناني".

فلفت  تابت،  ج��اد  المهندسين  نقيب  ام��ا 
الى ان العروض التي قدمها المشاركون في 
المبادرة  باهمية  قناعته  من  زادت  المسابقة 

التي اطلقتها جمعية بشارة الخوري.
نائبة رئيسة البعثة السويسرية في لبنان 
التجربة  كلمة  في  شرحت  غيلغين  اليزابيت 
من  تعتبر  ال��ت��ي  السويسرية  الديموقراطية 

اقدم الديموقراطيات في العالم.
بدوره لفت المدير العام للتربية فادي يرق 
التالمذة  الوزير أكرم شهيب، الى "ان  ممثاًل 
الذين شاركوا في المسابقة والمعهد العالي 
ل���أع���م���ال ال������ذي ت���ول���ى ال����ت����دري����ب، وال���ل���ج���ان 
المشرفة، بذلوا جهدا أوصلنا إلى هذه النخبة 

التي نكرمها اليوم".
كل  وشكر  ال��خ��وري  مالك  تحدث  وختاما، 
من ساهم في انجاح المناسبة، وحيا التالمذة 

المشاركين والفائزين على حد سواء.
ب���ع���د ذل�����ك ج�����رى ت���ك���ري���م اع����ض����اء ال��ل��ج��ن��ة 
اسماء  اعلنت  ثم  تذكارية،  ب��دروع  المنظمة 
ال��ت��الم��ذة ال��ف��ائ��زي��ن وع���دده���م 10 وه����م: هيا 
باميال  بشارة،  ماريا  الصراف،  جوني  خيزران، 
حنا، باميال صوما، بشارة سليم، جوليان رعد، 
ري���م ش��ه��ي��ب، ج���اد سميا ورش���ا ق��م��ي��رة، وق��د 
ن��ال��وا ش��ه��ادة ت��ذك��اري��ة ورح��ل��ة ال��ى سويسرا 
ل��ل��ت��ع��رف ع��ل��ى ن��ظ��ام ال��ح��ك��م ف��ي��ه��ا وتجربتها 

الديموقراطية.

مهرجانات بعلبك يف 5 تموز: مارسيل خليفة افتتاحًا بـ"تصبحون على وطن"

10 تالمذة فازوا بجائزة بشارة الخوري للتوعية الديموقراطية
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م��ه��رج��ان��ات ب��ع��ل��ب��ك ال��دول��ي��ة ل��ه��ذه السنة 
يفتتحها الفنان مارسيل خليفة في 5 تموز 

 

150 ومعه  وط��ن"  على  "تصبحون  بأمسية 
الفيلهارمونية  االورك��س��ت��را  م��ن  موسيقيًا 
ل��ب��ن��ان بعلبكي وك����ورال  ب��ق��ي��ادة  ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة 
لينطلق  رحمة،  خليل  االب  بقيادة  اللويزة 
ب��ع��ده��ا ب���رن���ام���ج غ��ن��ي وم����ن����ّوع ي���ش���ارك فيه 

العديد من الفنانين العرب والعالميين: 
في 7 تموز نجمة الجاز العالمية ميلودي 
لعبد  أمسية خاصة تحية  منه  غ���اردو، و20 
ال��ح��ل��ي��م، وه���ي ح��ف��ل س��ي��ن��م��ائ��ي موسيقي 
غ��ن��ائ��ي م���ن ت���أدي���ة م��ح��م��د ع��س��اف وت��راف��ق��ه 
االوركسترا الرومانية مع االوركسترا الوطنية 
المصري هشام  المايسترو  بقيادة  اللبنانية 
جبر. وفي 26 تموز ركويام فردي، واول آب 
النجمة الفرنسية جين، و 2 آب امسية من 
الفالمنغو مع جاهدة وهبي  الى  الموشحات 
من  الموسيقية  وفرقته  بشير  عمر  يرافقها 
اوروب����ا ول��ب��ن��ان. وف��ي 3 أب أمسية م��ع عمر 

بشير بحفل عود حول العالم.

وعقد أمس مؤتمر صحافي في قاعة ليلى 
اول  في  السياحة،  وزارة  في  حمادة  الصلح 
إفتتاحها،  اع���ادة  بعد  للمهرجانات  اط��الل��ة 
بعلبك  مهرجانات  لجنة  لرئيسة  بكلمة  بدأ 
ال����دول����ي����ة ن���اي���ل���ة دو ف���ري���ج ال���ت���ي اع��ت��ب��رت 

المهرجانات "رمزا للمقاومة الثقافية".
وقال وزير السياحة افيديس كيدانيان، 

"إننا طورنا عمل المهرجانات التي زاد عددها 
وأصبحت على مساحة الوطن، رغم ان موازنة 
الدولة لهذه السنة ستقتطع من حصتها".

من جهته، أمل وزير الثقافة محمد داوود 
في كلمته في ان تكون قاعة ليلى الصلح 
ح��م��ادة ف��ض��اء ث��ق��اف��ي��ا ي��ن��ب��ض ب��ال��ح��ي��اة في 
تتحدث  بعلبك  إن  وق��ال  ب��ي��روت.  العاصمة 

ع�����ن ن���ف���س���ه���ا م�����ن خ������الل اه���ل���ه���ا وق��ل��ع��ت��ه��ا 
وم��ه��رج��ان��ات��ه��ا. أم���ا ال���وزي���رة ال��س��اب��ق��ة ليلى 
الصلح حمادة، فأكدت دعم مؤسسة الوليد 

بن طالل المستمر لهكذا تحديات.
-ال��ه��رم��ل بشير  م��ح��اف��ظ بعلبك  وت��ح��دث 
خضر عن عودة بعلبك الى المنطقة الخضراء 

امنيا، ما يعني عودة السياح إلى المدينة.
أما رئيس بلدية بعلبك العميد المتقاعد 
في  المشاركة  إل��ى  ف��دع��ا  اللقيس،  حسين 

المهرجانات.
وب���ع���د م��ق��ت��ط��ف��ات م���رئ���ّي���ة ل��ف��ن��ان��ي ه���ذا 
ق��ال  م��ارس��ي��ل خليفة كلمة  ال��ق��ى  ال��ص��ي��ف 
ف��ي��ه��ا: "ل���ي���ل 5 ت���م���وز ل��ي��ل��ة م���ن ال����ف ليلة 
ألن��اش��ي��د ال��خ��ب��ز وال�����ورد، ورح��ل��ة موسيقية 
غنائية لوجدان إنساني متعال على الحدود 
وال��ح��واج��ز ال��ج��غ��راف��ي��ة وال��ف��ك��ري��ة وال��دي��ن��ي��ة 
والثقافية. وتهاليل شرقية رحبة تعلو على 
جميع المذاهب لتلتقي في الغاية االنسانية 
العليا من اجل االنسان في بالدنا وفي كل 
مكان". وختم، "تعالوا معنا الى بعلبك لكم 
ل��ل��ح��ب وس��ن��ون��و ح��ن��ي��ن يشبه  م��ع��دة  وردة 

االغنيات وتصبحون على وطن". 

أع��ل��ن��ت "ج��م��ع��ي��ة ب���ش���ارة ال����خ����وري ل��ل��ت��وع��ي��ة 
ال���دي���م���وق���راط���ي���ة" ن���ت���ائ���ج ال���م���س���اب���ق���ة ال��ت��ي 
للتوعية  الخوري  بشارة  جائزة  لنيل  نظمتها 
الديموقراطية عن السنة 2019 حول موضوع 
ديموقراطية"  دول��ة  وبناء  المدني  "التنظيم 
اكثر  الى  والتي ش��ارك فيها تالمذة ينتمون 
م��ن 55 م��درس��ة رس��م��ي��ة وخ��اص��ة ف��ي شتى 

المحافظات.
ال��ع��ال��ي  ال��ت��رب��ي��ة وال��ت��ع��ل��ي��م  واق���ام���ت وزارة 
احتفاال  والجمعية  لالعمال  العالي  والمعهد 
علنت خالله 

ُ
أ ب��ي��روت،  في  المحامي  بيت  في 

الوزير سليم جريصاتي  في حضور  النتائج، 
ممثال رئيس الجمهورية ميشال عون، النائب 
ال��ن��واب  م���روان ح��م��اده ممثال رئ��ي��س مجلس 
نبيه بري، الوزير السابق حسن منيمنه ممثال 
الرئيسان  ال��ح��ري��ري،  سعد  الحكومة  رئ��ي��س 
عائلة  الحسيني،  وحسين  سليمان  ميشال 
الرئيس الراحل بشارة الخوري يتقدمهم نجله 
الوزير السابق ميشال الخوري وحفيده رئيس 

الجمعية مالك ميشال الخوري وشخصيات.
الشدياق،  ان���دره  المحامين  نقيب  وال��ق��ى 
كلمة قال فيها إن من أبرز أهداف المسابقة، 
إلقاء  على  التحفيز  ب��ض��رورة  منظميها  إق���رار 
ة ل��ل��ن��ظ��ام اللبناني  ن��ظ��رة ن��ق��دي��ة ول��ك��ن ب��ن��اء

الموضوعة آليته منذ عام 1943".
وب�����ع�����د ك���ل���م���ت���ي���ن ل���ت���ل���م���ي���ذي���ن ف���ائ���زي���ن 
العالي  المعهد  رئ��ي��س  ت��ح��دث  ب��ال��م��س��اب��ق��ة، 
ل��الع��م��ال س��ت��ي��ف��ان ات���ال���ي، وق����ال ل��ل��ت��الم��ذة: 

مستقبل  أنتم  المتغير.  عالمنا  صانعو  "أنتم 
مجتمعنا اللبناني".

فلفت  تابت،  ج��اد  المهندسين  نقيب  ام��ا 
الى ان العروض التي قدمها المشاركون في 
المبادرة  باهمية  قناعته  من  زادت  المسابقة 

التي اطلقتها جمعية بشارة الخوري.
نائبة رئيسة البعثة السويسرية في لبنان 
التجربة  كلمة  في  شرحت  غيلغين  اليزابيت 
من  تعتبر  ال��ت��ي  السويسرية  الديموقراطية 

اقدم الديموقراطيات في العالم.
بدوره لفت المدير العام للتربية فادي يرق 
التالمذة  الوزير أكرم شهيب، الى "ان  ممثاًل 
الذين شاركوا في المسابقة والمعهد العالي 
ل���أع���م���ال ال������ذي ت���ول���ى ال����ت����دري����ب، وال���ل���ج���ان 
المشرفة، بذلوا جهدا أوصلنا إلى هذه النخبة 

التي نكرمها اليوم".
كل  وشكر  ال��خ��وري  مالك  تحدث  وختاما، 
من ساهم في انجاح المناسبة، وحيا التالمذة 

المشاركين والفائزين على حد سواء.
ب���ع���د ذل�����ك ج�����رى ت���ك���ري���م اع����ض����اء ال��ل��ج��ن��ة 
اسماء  اعلنت  ثم  تذكارية،  ب��دروع  المنظمة 
ال��ت��الم��ذة ال��ف��ائ��زي��ن وع���دده���م 10 وه����م: هيا 
باميال  بشارة،  ماريا  الصراف،  جوني  خيزران، 
حنا، باميال صوما، بشارة سليم، جوليان رعد، 
ري���م ش��ه��ي��ب، ج���اد سميا ورش���ا ق��م��ي��رة، وق��د 
ن��ال��وا ش��ه��ادة ت��ذك��اري��ة ورح��ل��ة ال��ى سويسرا 
ل��ل��ت��ع��رف ع��ل��ى ن��ظ��ام ال��ح��ك��م ف��ي��ه��ا وتجربتها 

الديموقراطية.

مهرجانات بعلبك يف 5 تموز: مارسيل خليفة افتتاحًا بـ"تصبحون على وطن"

10 تالمذة فازوا بجائزة بشارة الخوري للتوعية الديموقراطية

 

 

 

 

 
 

 

)حسن عسل( خالل المؤتمر الصحافي الطالق المهرجانات في قاعة ليلى الصلح حمادة.  
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