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�إمتحانات الثانوية العامة تتوا�صل والأ�سئلة «غري معقدة»
الرا ال�سيد

ي��دخ��ل ت�ل�ام���ذة ال�����ش��ه��ادة ال��ث��ان��وي��ة
اليوم يف راح��ة جزئية ليعاودوا غد ًا
ال�سبت م��وا���ص��ل��ة ام��ت��ح��ان��ات��ه��م التي
ج����اءت مب�����ض��م��ون��ه��ا م��رن��ة وات�����ص��ف��ت
ب����أن���ه���ا «غ��ي�ر م���ع���ق���دة» م���ا ان��ع��ك�����س
ه���دوء ًا على �سريها ب�شكل طبيعي،
يف ظ����ل ت�����ش��دي��د ع���ل���ى م���ن���ع �إدخ������ال
ال��ه��وات��ف ل��ل��ت�لام��ذة وامل��راق��ب�ين على
ح���د ����س���واء �إىل م���راك���ز االم��ت��ح��ان��ات.
م����ر ال����ي����وم ال����ث����اين م����ناالم���ت���ح���ان���ات
الر�سمية لل�شهادة العامة بفروعها
الأرب�����ع�����ة« ،ال���ع���ل���وم ال���ع���ام���ة ،ع��ل��وم
احلياة ،االقت�صاد واالجتماع ،والآداب
والإن�������س���ان���ي���ات» ،م���ن دون ت�سجيل
اعرتا�ضات و�شكاوى وخيّمت �أج��واء
ه���ادئ���ة ح����ول امل���راك���ز مب��واك��ب��ة من
ال���ق���وى الأم���ن���ي���ة ،ك��م��ا جت��م��ع الأه����ل
يف حم��ي��ط امل���راك���ز ل�لاط��م��ئ��ن��ان عن
����س�ي�ر االم����ت����ح����ان����ات وم����ع����رف����ة م���دى
] حماده يجول على مراكز االمتحانات يف بريوت
���س��ه��ول��ة امل�����س��اب��ق��ات ال���ت���ي ج���اءت
م��ط��اب��ق��ة ل��ل��م��ن��ه��اج ،ف��ي��م��ا ع��ّب�رّ ج��زء
م��ن امل��ر���ش��ح�ين ع��ن وج����ود �صعوبة
جزئية.
ه�����ذا ال�����واق�����ع ن���ق���ل���ه وزي�������ر ال�ت�رب���ي���ة
والتعليم العايل م��روان حماده الذي
��ج��ل ارت���ي���اح امل��ر���ش��ح�ين للأ�سئلة
���س ّ
ال���ن���اب���ع���ة م�����ن ال���ف���ه���م وم������ن احل���ي���اة
ال��ي��وم��ي��ة ب��ع��د ج��ول��ت��ه ع��ل��ى م��رك��زي
الإم��ت��ح��ان��ات يف «ثانوية ل��ور مغيزل
ال��ر���س��م��ي��ة» يف الأ���ش��رف��ي��ة و«ث��ان��وي��ة
احلرج الر�سمية» يف احلمرا وا�ستمع
�إىل ر�أيهم باملوا�ضيع التي تت�ضمنها
�أ�����س����ئ����ل����ة م��������ادة ال��ت�رب����ي����ة ال���وط���ن���ي���ة
والتن�شئة املدنية وهي موا�ضيع �آنية
ت��ع�بر ع��ن ال��و���ض��ع ال��ع��ام ال���راه���ن يف
لبنان وكذلك مواد العلوم الطبيعية
وع�لاق��ت��ه��ا بحياتنا ال��ي��وم��ي��ة .اط��م���أن
حماده عن مدى فهم الأ�سئلة وكيفية
] يجري االمتحان يف ق�سم غ�سيل الكلى يف م�ست�شفى عكار
جت���اوب املر�شحني معها ،ف���أج��اب��وا
�أن «الإمتحانات جت��رى على �أح�سن ما ي��رام و�آخ��ر
«ب�أنها عادية غري معقدة ،والبع�ض
الإح�صاءات �أنه عندنا  41560مر�شح ًا المتحانات
وجدها �سهلة ومطابقة للمناهج وللإمتحانات التي
الثانوية العامة ،ومل ي�سجل ح��دوث �أي م�شكلة،
تدربوا عليها يف املدر�سة».
حتى �أن ن�سبة الغياب كانت ب�سيطة وطبيعية،
و����ش���دد ح���م���اده ع��ل��ى «�أن م���ن ت�ل�ام���ذة امل���دار����س
ب�����س��ب��ب ت����ق����دم ب���ع�������ض ال����ت��ل�ام����ذة م����ن ام���ت���ح���ان���ات
اخلا�صة �أو الر�سمية الذين يجتمعون يف الإمتحانات
البكالوريا الفرن�سية .وهناك  73مركز ًا ت�ستقبل
الر�سمية ويزخرون بالكفاءات املتمايزة ،و�سوف
ت�ل�ام���ذة ل��دي��ه��م اح���ت���ي���اج���ات خ��ا���ص��ة و���ص��ع��وب��ات
ن�شهد ن�سبة جناح جيدة كما كانت العام املا�ضي
تعلمية وعددهم نحو  280مر�شحاً» .ويف حمافظة
ورمبا �أعلى من ذلك فقد �إختارت اللجان الفاح�صة
النبطية ج��ال رئي�س املنطقة ال�ترب��وي��ة �أك���رم �أب��و
�أ����س���ئ���ل���ة مل������ادة ال�ت�رب���ي���ة ت��ت��ع��ل��ق ب���احل���ي���اة الآن���ي���ة
�شقرا ورئي�س دائرة االمتحانات يف املنطقة جمال
وب��ال��ي��وم��ي��ات ال��وط��ن��ي��ة ،م��ن املجل�س ال��د���س��ت��وري،
ال�شريف على مراكز االمتحانات يف املدينة حيث
وامل��ج��ل�����س الإق��ت�����ص��ادي والإج��ت��م��اع��ي و���ص�لاح��ي��ات
و�صف �أبو �شقرا االمتحانات ب�أنها ت�سري يف �أجواء
ال��ق�����ض��اء وحم��ك��م��ة امل���ط���ب���وع���ات وق���م���ع ال�����ص��ح��ف
هادئة وطبيعية و�أن الأ�سئلة جاءت �سهلة.
وو�سائل الإع�لام املرئية وامل�سموعة» ،م�شري ًا �إىل

«رابطة متفرغي اللبنانية»:
رف�ض التع ّر�ض للجامعة الوطنية

ط��ال��ب��ت راب��ط��ة الأ���س��ات��ذة امل��ت��ف��رغ�ين يف اجل��ام��ع��ة اللبنانية ب��ال��ت��زام ال��ق��وان�ين
والأنظمة التي حتكم عمل اجلامعة يف حل خمتلف الق�ضايا ،ودع��ت «ا�إىل عدم
التعر�ض للجامعة الوطنية وت�شويه �صورتها يف و�سائل الإعالم».
عقدت الهيئة التنفيذية لرابطة الأ�ساتذة املتفرغني اجتماعها الدوري ،برئا�سة
د .حممد �صميلي يف مقر الرابطة .و�أ�صدرت البيان الآتي:
�إن اجلامعة اللبنانية هي امل�ؤ�س�سة الوطنية التي ال غنى عنها يف رف��د البالد
بالكوادر الوطنية العلمية الكفوءة و� َّإن احلفاظ عليها هو مبثابة احلفاظ على
الوطن ووح��دت��ه .لذلك ف���إن الهيئة التنفيذية تدعو اجلميع �إىل ال��ت��زام القوانني
والأنظمة التي حتكم عمل اجلامعة يف حل خمتلف الق�ضايا امل�ستجدة.
كما تدعو �إىل ع��دم التعر�ض للجامعة الوطنية وت�شويه �صورتها يف و�سائل
الإع�لام ،وعو�ض ًا عن ذلك اللجوء �إىل الهيئات التمثيلية التي هي املمثل الوحيد
جل�سمها الأك��ادمي��ي .وللمنا�سبة ،ت�ؤكد الرابطة �أنها �ستبقى امل��داف��ع الأول عن
اجلامعة وحقوق �أ�ساتذتها.
ودع���ت الهيئة التنفيذية خمتلف امل��ج��ال�����س التمثيلية للعب دوره����ا الفعال
يف خمتلف امل��ج��االت و�إىل احل��ف��اظ على املعايري الأك��ادمي��ي��ة التي �أن�شئت هذه
املجال�س بالدرجة الأوىل لتح�صينها وتعزيزها والدفاع عنها .كما دعت خمتلف
امل��ع��ن��ي�ين �إىل ت��ع��زي��ز ���ص��ن��دوق ت��ع��ا���ض��د الأ���س��ات��ذة مب��ا فيها ت��ع��زي��ز ظ���روف عمل
امل��وظ��ف�ين فيه و�إع��ط��ائ��ه��م حقوقهم يف �سل�سلة رت��ب وروات����ب ج��دي��دة �أ���س��و ًة مبا
�أعطي لأقرانهم يف امل�ؤ�س�سات العامة ،مبا ي�ؤمن ح�سن �سري العمل الإداري يف هذه
امل�ؤ�س�سة املهمة جد ًا بالن�سبة للجامعة و�أ�ساتذتها.

نافذة على الأمم املتحدة
نافذة على الأمم املتحدة ،زاوية �أ�سبوع ّية خم�ص�صة لأخبار ومعلومات الأمم املتحدة
ذات ال�صلة بلبنان والبلدان املجاورة.

اال�ستثمار الأجنبي عاملي ًا تراجع  ٪ 23العام املا�ضي

�أف������اد ت��ق��ري��ر اق��ت�����ص��ادي ج���دي���د ب��ان��خ��ف��ا���ض ت��دف��ق��ات
اال�ستثمار الأجنبي املبا�شر العاملي بن�سبة  23باملائة
خالل العام املا�ضي ،لت�صل �إىل  1.43تريليون دوالر بعد
�أن كانت  1.87تريليون دوالر يف عام  .2016وبح�سب
تقرير اال�ستثمار العاملي لعام  2018ال�صادر عن م�ؤمتر
الأمم املتحدة للتجارة والتنمية (الأون��ك��ت��اد) ،يتناق�ض
هذا الرتاجع ب�شكل �صارخ مع متغريات االقت�صاد الكلي
الأخرى ،التي �شهدت حت�سن ًا كبري ًا يف عام .2017
ويف هذا ال�صدد ،قال الأم�ين العام للأونكتاد موخي�سا
ك��ي��ت��وي� ،إن «ال�����ض��غ��ط ال���ت���ن���ازيل ل�لا���س��ت��ث��م��ار الأج��ن��ب��ي
املبا�شر والتباط�ؤ يف �سال�سل القيمة العاملية ي�شكالن
م�صدر قلق كبري ل�صانعي ال�سيا�سات يف جميع �أنحاء
ال���ع���امل ،خ��ا���ص��ة يف ال��ب��ل��دان ال��ن��ام��ي��ة »،م����ؤك���د ًا احل��اج��ة
�إىل اال���س��ت��ث��م��ار يف الأ����ص���ول الإن��ت��اج��ي��ة لتحقيق التنمية
امل�ستدامة يف �أ�شد البلدان فقراً.
وقد جنم االنخفا�ض العاملي �إىل حد ما عن انخفا�ض
قدره  22باملائة يف قيمة عمليات االندماج وال�شراء عرب
احل���دود .ولكن حتى بعد ا�ستبعاد ال�صفقات ال�ضخمة
التي متت مرة واحدة و�إعادة هيكلة ال�شركات التي �أدت

�إىل ت�ضخيم اال�ستثمار الأجنبي املبا�شر يف عام ،2016
ظل انخفا�ض عام  2017كبرياً ،وفق التقرير.
وي�������ش�ي�ر ال���ت���ق���ري���ر �أي�������ض��� ًا �إىل ان���خ���ف���ا����ض ق��ي��م��ة
اال�ستثمارات اجلديدة التي �أعلن عنها ،وهي م�ؤ�شر
لالجتاهات امل�ستقبلية ،بن�سبة  14باملائة لت�صل
�إىل  720م��ل��ي��ار دوالر .وب��ال��ت��ايل ي�����ص��ع��ب ال��ت��ن��ب���ؤ
بتوقعات عام  .2018ولكن من املتوقع �أن تزداد
التدفقات العاملية ب�شكل طفيف � ،اّإل �أنها �ستظل
�أق�����ل ب��ك��ث�ير م���ن امل��ت��و���س��ط ع��ل��ى م����دى ال�����س��ن��وات
الع�شر املا�ضية .ومن املرجح �أن ت�ؤثر الإ�صالحات
ال�ضريبية يف الواليات املتحدة ب�شكل كبري على
�أمناط اال�ستثمار العاملية.
والحظ الأونكتاد �أن االجتاه ال�سلبي لال�ستثمار الأجنبي
امل��ب��ا���ش��ر ي��رج��ع �إىل ح���د ك��ب�ير �إىل ان��خ��ف��ا���ض م��ع��دالت
العائد ،حيث بلغ متو�سط العائد العاملي على اال�ستثمار
الأجنبي الآن  6.7باملائة ،بانخفا�ض من  8.1باملائة يف
عام  .2012وقد �شهد العائد على اال�ستثمار انخفا�ض ًا يف
جميع املناطق ،مع �أك�بر انخفا�ض يف �أفريقيا و�أمريكا
الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي.

عثمان يبحث وخبري يف البنك الدويل «ال�سالمة املرورية»

ام���ت���ح���ان يف ق�����س��م غ�����س��ي��ل ال���ك���ل���ى ويف ع���ك���ار،
ام���ت���ح���ن ال��ت��ل��م��ي��ذ يف ف�����رع االج���ت���م���اع واالق���ت�������ص���اد
حممود بدر الأ�سعد ،امل�صاب مبر�ض ق�صر كلوي
كما �أق���ران���ه ،م��ن دون �أي���ة ع��وائ��ق يف ق�سم غ�سيل
الكلى مب�ست�شفى«عكار /رح��ال» يف بلدة ال�شيخ
حممد .وقد �أبدى ارتياح ًا حيث خ�ص�صت غرفة له
بوجود املراقبني والقوى الأمنية وبوجود الطاقم
ال��ط��ب��ي ،وت��ف��ق��دت��ه رئ��ي�����س��ة امل��ن��ط��ق��ة ال�����ش��م��ال نهال
حاماتي التي لفتت �إىل «�أن وزارة الرتبية تعطي
اهتمام ًا كبري ًا باحلاالت الإن�سانية وذوي احلاجات
اخلا�صة ،وعلى �أه��ل احل��االت املر�ضية �أن يقدموا
طلب ًا من الوزارة عن و�ضع ابنائهم ويتم در�سه من
خالل جلنة طبية وتتم املوافقة».

] عثمان مع الوفد

ا�ستقبل امل��دي��ر ال��ع��ام لقوى الأم���ن الداخلي اللواء
ع��م��اد ع��ث��م��ان يف مكتبه بثكنة امل��ق��ر ال���ع���ام ،كبري
خ�ب�راء ال�سالمة امل��روري��ة يف البنك ال���دويل �سوا�س
جوب و�أمني �سر املجل�س الوطني لل�سالمة املرورية
رم�����زي ���س�لام��ه ي��راف��ق��ه��م��ا خ��ب�ير ال�����س�لام��ة امل���روري���ة
كامل ابراهيم ،يف زيار ٍة جرى يف خاللها التداول يف
م�شاريع ال��ت��ع��اون م��ا ب�ين ق��وى الأم���ن والبنك ال��دويل

واملجل�س ال��وط��ن��ي لل�سالمة امل���روري���ة ،منها و�ضع
ا�سرتاتيجية وطنية لل�سالمة امل��روري��ة ،مبا يف ذلك
ا�سرتاتيجية ال��ردع عن خمالفات قانون ال�سري ،كما
مت التطرق �إىل تعزيز ق���درات عنا�صر ق��وى الأم���ن وال
�سيما فيما خ�ص التحقيق يف احل����وادث امل��روري��ة،
واعتماد �أ�س�س علمية لتحديد ال�سرعات على خمتلف
طرقات الأرا�ضي اللبنانية.

تخريج تالمذة «احلريري الثالثة» برعاية نازك رفيق احلريري

تعمل «مدر�سة احلريري الثالثة» منذ انطالقتها �إىل
جانب ر�سالتها التعليمية على تنمية ق���درات التعبري
ع���ن���د ال���ت�ل�ام���ذة م����ن خ��ل��ال امل�������س���رح وال���غ���ن���اء وال���رق�������ص
الكت�شاف ميولهم وتنمية مواهبهم انطالق ًا من �أن ذلك
ي�ساعد الأطفال على التعبري ويزيد من ثقتهم بنف�سهم.
تبلورت هذه الر�ؤية خالل احتفال املدر�سة بتخريج 79
تلميذ ًا م��ن �صفوف ال��رو���ض��ة الثالثة يف احتفال نهاية
العام الدرا�سي لق�سم الرو�ضات �أقيم يف قاعة امل�سرح
يف ح����رم امل���در����س���ة يف �أر������ض ج���ل���ول ،ب��رع��اي��ة رئي�سة
«م�ؤ�س�سة رفيق احلريري» ال�سيدة نازك رفيق احلريري
ممثلة بال�سيدة هدى طبارة.
ح�����ض��ر الإح���ت���ف���ال امل���دي���رة ال��ع��ام��ة ل��ـ«م���ؤ���س�����س��ة رف��ي��ق
احلريري» �سلوى ال�سنيورة بعا�صريي ،مدير املدر�سة
�أ�سامة �شهاب ،و�أ�ساتذة و�أهايل .وكانت كلمات ترحيب
من الأط��ف��ال باللغات العربية والفرن�سية والإنكليزية،
ومت عر�ض وثائقي ع��ن الن�شاطات التطبيقية التي مت
تنفيذها على م���دار ال��ع��ام ال��درا���س��ي ���س��واء يف اللغة �أو
امل�سرح �أو املو�سيقى والر�سم والرتفيه .وتخللت احلفل
ل���وح���ات م��و���س��ي��ق��ي��ة وم��ق��اط��ع م�����س��رح��ي��ة وجم��م��وع��ة من
الأغاين قدمها التالمذة .ويف اخلتام مت توزيع ال�شهادات.

] تالمذة الرو�ضة الثالثة يف احلفل

«الأنطونية» تك ّرم عادل مالك ..وكتاب عنه

(جورج فرح)

«�أيادينا» تقيم �إفطاراً
يف فندق فيني�سيا

�أق��ام��ت جمعية «�أي��ادي��ن��ا» حفل �إفطار
رم�����ض��اين يف ف��ن��دق فيني�سيا بح�ضور
مم��ث��ل ع���ن ال�����س��ف��ارة الأم�ي�رك���ي���ة ���ش��اون
ت���ن�ب�ري���ن���ك وع������ن ال���������س����ف����ارة ال�ن�روج���ي���ة
ال�سيدة منال كورطام �إ�ضافة �إىل ممثلي
امل����ؤ����س�������س���ات وال�������ش���رك���ات وامل�������ص���ارف
الداعمة للجمعية مادياً.
وق��دم��ت الإع�لام��ي��ة لينا دي���اب احل��ف��ل.
وك������ان ع���ر����ض وث���ائ���ق���ي ع����ن ن�����ش��اط��ات
اجل���م���ع���ي���ة .و�أل�����ق�����ت ال�������س���ي���دة ���س��و���س��ي
����س���اغ�ي�ري���ان ك���ل���م���ة ب���امل���ن���ا����س���ب���ة .وت�ل�ا
ت���ن�ب�ري���ن���ك م���ن�������س���ق م�����ب�����ادرة ال�������ش���راك���ة
الأو�����س����ط����ي����ة يف ال���������س����ف����ارة الأم��ي�رك����ي����ة
ر�سالة �شكر وامتنان عن ال�شراكة بني
جمعية �أي��ادي��ن��ا وال�����س��ف��ارة يف م�شروع
متكني الن�ساء املهم�شات �إق��ت�����ص��ادي��اً.
وق����ال «ل��دي��ن��ا ال�����ش��رف ل��ن��ك��ون ���ش��رك��اء
م����ع ج��م��ع��ي��ة �أي����ادي����ن����ا ال���ط���وي���ل���ة الأم������د،
وه���ذا العمل واع���د بالكثري م��ن الأم���ل يف
امل�ستقبل».

] جدارية حتمل ا�سم عادل مالك

ك�����رم�����ت اجل����ام����ع����ة الأن����ط����ون����ي����ة
الإع���ل���ام�������ي ع��������ادل م����ال����ك ف���رف���ع���ت
ال�����س��ت��ارة ع��ن ا���س��م��ه ع��ل��ى ج��داري��ة
�أعالمها يف احتفالية حملت عنوان
«ع��ل��م ال���زم���ن اجل��م��ي��ل» ت�����س��ل��م يف
ختامها امل��ك��رّ م الري�شة الف�ضية
م�����ن رئ����ا�����س����ة اجل����ام����ع����ة .وت��خ��ل��ل
االح��ت��ف��ال��ي��ة م��ق��اب��ل��ة م�������ص���ورة مع
م��ال��ك يف م��ن��زل��ه �أج���راه���ا الإع�لام��ي
ب�����س��ام ب����راك .و���ص��در ع��ن دار ن�شر
اجل��ام��ع��ة الأن��ط��ون��ي��ة ك��ت��اب �ضمن
�سل�سلة «�إ�سم علم» �ضم �شهادات
ب���أق�لام ع�شرين ك��ات��ب��اً ،ويف ق�سم
ث�����ان م���ق���اب�ل�ات وم����ق����االت ل��ل��م��ك��رً م
�أع�����ادت اجل��ام��ع��ة ط��ب��اع��ت��ه��ا ،كما
ا�شتمل الكتاب �صور من م�سريته
الإعالمية.
ال���ت���ك���رمي ت���زام���ن وذك������رى م��ي�لاد
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ع����ادل م��ال��ك ال��ث��ام��ن��ة وال�����س��ب��ع�ين.
وح�����ض��ر امل�����س��ت�����ش��ار الإع��ل�ام����ي يف
ال��ق�����ص��ر اجل���م���ه���وري رف���ي���ق ���ش�لاال
�لا رئ��ي�����س اجل��م��ه��وري��ة العماد
مم��ث ً
ال
م��ي�����ش��ال ع����ون ،ورا����ش���د ف��اي��د ممث ً
رئ��ي�����س احل��ك��وم��ة امل��ك��ل��ف �سعد
احل�������ري�������ري ورئ�����ي�����������س اجل����ام����ع����ة
ال
الأنطونية الأب مي�شال جلخ ممث ً
ال���ب���ط���ري���رك امل�������اروين م����ار ب�����ش��ارة
بطر�س ال��راع��ي ،وم��دي��رة الوكالة
ال���وط���ن���ي���ة ل��ل���إع��ل��ام ل�����ور ���س��ل��ي��م��ان
���ص��ع��ب مم��ث��ل��ة وزي����ر الإع��ل��ام ملحم
�لا
ري����ا�����ش����ي ،وجم���ي���د ال���ع���ي���ل���ي مم��ث ً
رئ���ي�������س ح�����زب ال���ك���ت���ائ���ب ال��ن��ائ��ب
�سامي اجلميل ،والعقيد رائد ال�ضو
ال قائد اجلي�ش العماد جوزيف
ممث ً
ع��ون .كما ح�ضر نقيب املحررين
اليا�س عون ،وع�ضو جمل�س نقابة

ال
ال�صحافة ج��ورج طرابل�سي ممث ً
نقيب ال�صحافة عوين الكعكي.
واع���ت�ب�ر ب����راك �أن «ت���ك���رمي ع���ادل
م��ال��ك ه���و ح�����ص��ي��ل��ة م�����ش��وار ب��د�أت��ه
اجل��ام��ع��ة م��ع��ه ق��ب��ل ع�����ام» .و�أك����د
ج��ل��خ �أن «ع�����ادل م���ال���ك ل���ه م��ي��زت��ه
يف الو�سط الإع�لام��ي ،ول��ه مكانته
على امل�ستوى الوطني ،وله الثقة
واالح����ت���رام ال���ك���ام�ل�ان مم���ن ع��رف��وه
وتتلمذوا على يديه يف الإعالم».
�أم�����ا م���ال���ك ف���ع�ّب�رّ يف ك��ل��م��ت��ه عن
ام��ت��ن��ان��ه ل��ل��ج��ام��ع��ة ،الف���ت��� ًا �إىل �أن
«ه������ذا ال���ت���ك���رمي م�������ص���در اع����ت����زاز»
�شخ�صي مل�سريته .وق���ال�« :إن��ه��ا
خ��م�����س وخ��م�����س��ون ���س��ن��ة ب��ال��ت��م��ام
وال��ك��م��ال �أم�����ض��ي��ت��ه��ا وال �أزال ،مع
م��ا مي��دين ب��ه اهلل م��ن عافية وقلم
وفكر والتزام».

توزيع  1000ح�صة
غذائية يف طرابل�س
ق���ام���ت وح�����دات م���ن اجل��ي�����ش يف �إط����ار
ب��رن��ام��ج ال��ت��ع��اون ال��ع�����س��ك��ري  -امل��دين
( )CIMICوب��ت��م��وي��ل م��ن دار الإف���ت���اء يف
ب����ي���روت ،ب���ت���وزي���ع ن���ح���و  1000ح�����ص��ة
غذائية مل�صلحة ع��دد م��ن العائالت يف
مناطق خمتلفة من مدينة طرابل�س.
و���ش��م��ل��ت ح��م��ل��ة ال���ت���وزي���ع �أح����ي����اء يف
امليناء ،باب التبانة ،القبة ،باب الرمل،
ح���ي���ث ب���ل���غ وزن ك����ل ح�����ص��ة  19ك��ل��غ.
و�أ�����ش����رف ع��ل��ى ع��م��ل��ي��ة ال���ت���وزي���ع ���ض��ب��اط
وج��ن��ود يف ال��ل��واء ال��ث��اين ع�شر ومديرية
التعاون الع�سكري  -املدين وخمابرات
اجلي�ش يف ال�شمال ووفد من دار الفتوى
يف بريوت.
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