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م المريميمطر كّرس تمثال القديسة تقال في الحازمّية وبارك متحف كنيستها
ّ
تطوير مهارات المعل

في مدرسة ”اللويزة“
صدى البلد  

الحضور األمامي للمؤتمر  في حرم المدرسة في زوق مصبح   اللويزة

صدى البلد  

تـحت عنوان ”شركاء في التجّدد 
شركاء في النجاح“، دعا مدير المكتب 
التربوي المريمي األب شريل حداد 
َســـر الـــــمــدارس الخمس التابعة 

ُ
أ

للرهبانية الـمارونية الـمريمّية، الى 
لقاء عقد في أوديتوريوم االباتي 
بطرس طربيه الواقع في حرم مدرسة 
سّيدة اللويزة - زوق مصبح وذلك 
م 

ّ
إلطالق مشروع تطوير مهارات المعل

المريمي.
بعد مداخلة مسهبة لألب الـمدير 
طــرح فيها استراتيجية المشروع 
وخطط الـمكتب التربوي المريمي 
المستقبلّية، كــان عــرض لخريطة 
طريق التدريب قّدمها كل من االب 
جــوزيــف طنوس مدير قسم علم 
النفس والتربية والتربية البدنّية في 

كلّية العلوم اإلنسانّية في جامعة 
ويزة، وسـمير قسطنطين 

ّ
سّيدة الل

ــــات  ــس مــجــلــس إدارة ”وزن ــي رئ
لالستشارات والتدريب“، واكرم كرامة 

مدير عام شركة ”تكرم“. 
بعدها كان تعريف ببرنامج نظام 
 
ّ
التعلم E- school قّدمه هادي عز

الدين.
أعقبت ذلــك كلمة مــن الطالب 
مارفن شديد باسم زميالته وزمالئه 

الطّالب.
وبعد االستراحة، كانت مداخلة 
قاء، 

ّ
تربوّية عميقة وقّيمة تّوجت الل

ألقاها الوزير السابق دميانوس قطار. 
م الـمشاركون 

ّ
قاء تسل

ّ
وفي ختام الل

لتوصيف  ”ا كــتــّيــب  ــن  م نسخة 
الوظيفي“ الــذي أصدرته مدرسة 
ويزة في أيلول ٢٠١٦، وتولى 

ّ
سّيدة الل

عريف االحتفال جوزيف مغامس 
شرح أهداف هذا الكتاب.

AUB في الـ “ASHRAE” تدشين حديقة شهداء الجيش في ثكنة الصالحيةالمؤتمر العالمي الثاني لـ

AUB     لقطة لجانب من المشاركين في المؤتمر
الوكالة الوطنية أثناء قّص شريط تدشين الحديقة    

صدى البلد صدى البلد   

ــم تــدشــيــن حــديــقــة شــهــداء  ت
الجيش في ثكنة جــان وهبة في 
الصالحية - شرق صيدا بعد اعادة 
تأهيلها، برعاية قائد الجيش العماد 
 بقائد اللواء األول 

ً
جان قهوجي ممثال

العميد ميالد اسحق، وذلك بمبادرة 
من نادي روتاري صيدا الذي كان بادر 
في حزيران من العام ٢٠٠٨ الى انشاء 
وتجهيز هذه الحديقة واقامة نصب 
تذكاري فيها تحية لشهداء الجيش. 
وأعاد النادي هذا العام، وفي عهد 
رئيسته السابقة منى قطب تأهيلها 
تعبيًرا عن دعمه وتقديره للمؤسسة 
العسكرية والتضحيات التي تقدمها 

دفاًعا عن لبنان.

ديمومة لبنان
لرئيسة  ا لتدشين  ا حضر حفل 
الحالية لروتاري صيدا دانية الصلح 
صفي الدين وعدد من اعضاء النادي 

وفاعليات.
بعد قص الشريط وازاحة الستارة 
ــتــذكــاري لشهداء  عــن النصب ال
الجيش، سلم العميد اسحق منى 
قطب رسالة وجهها قائد الجيش 
العماد جــان قهوجي الــى روتــاري 
صيدا تقديًرا لمبادرة النادي جاء 
فيها: ”نتوجه اليكم ومن خاللكم، 
ــى اعــضــاء نـــادي روتـــاري صيدا  ال
ــان على  ــتــن الم وا لشكر  ا بخالص 
اشغال  تنفيذ  لكريمة  ا بادرتكم 
تأهيل حديقة ثكنة جان وهبة - 
الصالحية وتأمين بعض تجهيزاتها. 
ان المؤسسة العسكرية تكبر بكم 
وبكل ابناء الوطن المخلصين الذين 

استضافت الجامعة األميركية في 
بيروت (AUB) ، على مدى يومين، 
للجمعية  لثاني  ا لمي  لعا ا لمؤتمر  ا
لتدفئة  ا لمهندسي  كــيــة  ألمــيــر ا
ء تحت  ــهــوا ل ا وتكييف  لتبريد  ا و
عنوان ”التصميم المعماري الفّعال 
وتكنولوجيا التبريد ومــواد البناء“، 
ء  ا لخبر ا مــن  كبير  ــدد  ع ركة  بمشا
ــطــالب كما الــوفــود  والــشــركــات وال
األجنبية. وسعى المؤتمر لتسليط 
ــدور األساسي لقطاع  الضوء على ال
بة تغير  ر فــي محا ء  لبنا ا و ة  ر لعما ا
المناخ عبر اعتماد تصاميم تدخل 
فيها تقنيات التكنولوجيا المسالمة 
ــع اســتــخــدام الــمــواد  الــمــتــالزمــة م

الطبيعية.

اقتراحات وأفكار
ــن قبل  لــمــؤتــمــر م تـــّم تنظيم ا
 (AUB) الجامعة األميركية في بيروت
”ومؤسسة منيب وأنجيال المصري 
للطاقة ومصادرها الطبيعية“ بالتعاون 
مع ”الجمعية األميركية“ بقسمها 
اللبناني وادارتها الدولية. وترأست 
استاذة الهندسة الميكانيكية في 
الجامعة األميركية في بيروت نسرين 
لعلمية  ا بهيئتيه  لمؤتمر  ا ر  ا غـــّد
والتنظيمية. تنوعت أعمال المؤتمر 
ء  ا لخبر رئيسية  كلمات   ٥ لتشمل 
ت  كا لشر يًما  تقد  ١ ٢ و  لميين  عا
لتبريد.  ا و ء  لبنا ا ع  فــي قطا تعمل 
ــة بحث  ٣٤ ورق كما تمت مناقشة 
تتضّمن اقتراحات وأفكاًرا لباحثين، 
تم تقديمها ابتداء من نهاية العام 

المنصرم.

حفل اإلفتتاح الذي أقيم في قاعة 
ــول“ فــي حــرم الجامعة،  ــت ه ”وس
إستهل بالنشيد الوطني اللبناني، 
تلته كلمة لغدار التي رأت أّنه حان 
الوقت للفصل بين احتياجات التبريد 
والتجفيف باستخدام أنظمة هجينة. 
ثم تحدث صالح الزين عن الجمعية 
األميركية بفرعها اللبناني فتحّدث 
ــار السلبية والمدّمرة  فيها عن اآلث

.
ً
لتقنيات التبريد المعتمدة حاليا

أحدث التقنيات
بعد ذلك كانت كلمة وليد شكرون 
ألميركية  ا لجمعية  ا رئيس  ممثًال 
فرأى أّن على الــدول العربية اللجوء 
الى أحدث التقنيات الطبيعية التي 
سيلة  كو جيا  لو لتكنو ا م  تستخد
للحفاظ على المناخ والطبيعة، كما 

البقاء على طريق التأقلم.
بــدوره، أكد عميد كلية الهندسة 
والــعــمــارة فــي الجامعة األميركية 

في بيروت بالوكالة آالن شحادة أّن 
تيجية  ا ستر ا عتمدت  ا معة  لجا ا ”
الحفاظ على الطاقة وتطوير البحوث 

منذ مّدة“.
لمصري  ا مؤسسة  كلمة  بــعــد  و
التي ألقاها عمر المصري، ألقى كلمة 
الجامعة األميركية في بيروت وكيل 
الشؤون االكاديمية بالوكالة محمد 
ــذي قــّدر جهود الجميع  حراجلي ال
النجاح هذا المؤتمر العالمي ورّحب 
بالجميع لسعيهم الدؤوب على احداث 

فرق في هذا المجال.
لمعهد  ا بكلمة  االحتفال  وختم 
الوطني للبحوث العلمية لمنير حمزة 
الذي ثّمن انعقاد هذا المؤتمر في ظل 
المشاكل العالمية واالحتباس الحراري 
 في 

ً
الذي يرخي بظالله القاتلة يوميا

جميع أنحاء العالم.
هــذا وتابع المؤتمر اعماله على 
مدى يومين وشهد جلسات عمل عدة 

ا تناولت مواضيع متشعبة.
ً

وعروض

يضمون سواعدهم واراداتهم الى 
سواعد وارادات جنودها في مسيرة 
الحفاظ على ديمومة لبنان ورفعة 

مواطنيه“.

تأييد تام للجيش
أما رئيسة النادي دانية الصلح 
صفي الدين فقالت: ”كم أنا سعيدة 
ألشارك زميلتي الرئيسة منى قطب 
في هذه المناسبة الوطنية الجامعة 
وذلك باعادة تأهيل حديقة ثكنة 
الصالحية والنصب التذكاري لشهداء 
الوطن. تأتي هذه المناسبة ومدينة 
صيدا ما زالت تنبض باالحتفاالت 
المميزة التي شاركت فيها مختلف 
الفعاليات والشرائح الوطنية وتؤكد 
من خاللها اصالة الموقف الصادق 
لمدينة صيدا في دعمها وتأييدها 
للجيش اللبناني واألجهزة األمنية 

الوطنية“.
بدورها قالت قطب: ”نلتقي اليوم 
في نبع الشرف والتضحية والوفاء، 

في حديقة ثكنة جيشنا الباسل في 
الصالحية لنعبر عن دعمنا وتقديرنا 
للجيش اللبناني والتضحيات التي 
يقدمها للوطن، وهــذا اقــل واجب 
نقدمه للمؤسسة العسكرية باهداء 
عمل متواضع مــن نـــادي روتـــاري 
صيدا تقديرا لجهود هذه المؤسسة 
العريقة ولرجالها األبطال اصحاب 
الشهامة والمروءة. وانه لفخر واعتزاز 
لنادي روتاري صيدا ان يقف اليوم 
في هذه الحديقة بين ابطال جيشنا 
ئه  لذكرى شهدا لباسل تخليدا  ا
األبطال وتقديرا لتضحياته الغالية 

صونا للكرامات والحريات“.
وتابعت:“ليست هذه المبادرة اال 
ا ال يرقى الى التضحيات 

ً
 بسيط

ً
عمال

التي يبذلها يوميا جيشنا الباسل 
في السهر على امن الوطن. حمى الله 
جيشنا األبي قيادة وضباطا وجنودا 

ليبقى رأس الوطن مرفوًعا عالًيا“.
المهندس جو  وشــكــرت قطب 

قزحيا الذي قام بتنفيذ المشروع.
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