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اإطالق اأعمال اإعادة تا

حديقة مار نقول - الأ�سرفية

املشاركون في احلفل )تصوير: جمال الشمعة(

كتب يون�س ال�سيد:

أقامت بلدية بيروت احتفااًل ملناسبة 
اط��الق اع��م��ال إع���ادة تأهيل حديقة مار 
جامعة  مع  بالتعاون  االشرفية   - نقوال 

القديس يوسف والسفارة الفرنسية.
رئيس مجلس  احلفل حضره: ممثل 
ال�����وزراء مت���ام س���الم، ه��ش��ام ج����ارودي، 
ممثل الرئيس سعد احل��ري��ري، الدكتور 
بيروت  متروبوليت  م��ج��دالن��ي،  ع��اط��ف 
امل��ط��ران ال��ي��اس ع����ودة، ال��ن��ائ��ب سيرج 
الفرنسي  ال��س��ف��ي��ر  ط��ورس��رك��ي��س��ي��ان، 
بيروت  مدينة  محافظ  ب��اول��ي،  باتريس 
زياد شبيب، رئيس مجلس بلدية بيروت 
الدكتور بالل حمد واعضاء من املجلس 
عفيش،  منى  السابقة  ال��وزي��رة  البلدي، 
رئيس جمعية جتار بيروت نقوال شماس، 
ن��ق��ي��ب احمل���رري���ن ال��ي��اس ع����ون، رئيس 
جامعة القديس يوسف البروفسور سليم 
دك��اش، مخاتير االشرفية، ممثلو احتاد 
جمعيات العائالت البيروتية، وفعاليات 
وعسكرية  واق���ت���ص���ادي���ة  س���ي���اس���ي���ة 

واجتماعية ومهندسو البلدية.
حمد

} احلفل ب��دأ بكلمة حمد ال��ذي حّي 
امل��ط��ران ع��ودة وش��دد على ان املشاريع 
مع  بالتعاون  سريعة  انطالقة  ستشهد 
احملافظ شبيب، وان االمناء سيشمل كل 
االشرفية  ان  مؤكدًا  البيروتية،  املناطق 
منطقة عزيزة، وان احلدائق واملساحات 
استراتيجة  اولويات  اخلضراء هي من 
ال��ع��م��ل ال��ب��ل��دي مل��دي��ن��ة ب���ي���روت، مثمنًا 
ال��ت��ع��اون ب��ني ال��ق��ط��اع ال��ع��ام واخلاص 
ف����ي ح���دي���ق���ة الصنائع  اث���م���ر  وال�������ذي 
وسيستمر ف��ي ه��ذه احلديقة م��ن خالل 
ال��ت��ع��اون م��ع ج��ام��ع��ة ال��ق��دي��س يوسف 

والسفارة الفرنسية.
ابو رزق

البلدي  امل��ج��ل��س  رئ���ي���س  ن���ائ���ب   {
ندمي ابو رزق عرض خالل كلمته لرؤية 
االمنائية  املشاريع  من  البلدي  املجلس 
امل��ن��وي ت��ن��ف��ي��ذه��ا، م��ع��ت��ب��رًا ان مشروع 
ت��أه��ي��ل احل��دي��ق��ة ي��ه��دف خل��ل��ق مساحة 
يعتبرون  الذين  املنطقة  الهالي  جديدة 
ان لهذه احلديقة قدسية كونها متصلة 
ب��ال��ك��ات��درائ��ي��ة، ش��اك��رًا امل��س��اه��م��ني في 

املشروع.
شبيب

} ب�����دوره م��ح��اف��ظ م��دي��ن��ة بيروت 
املاضي،  ع��ن  ق��ال حتدثتم  زي���اد شبيب 
وس��أحت��دث ع��م��ا س��ي��أت��ي الن���ه ينتظرنا 
ورش����ة ع��م��ل ك��ب��ي��رة، ووزي����ر الداخلية 
بيروت  ق��ال:  املشنوق  نهاد  والبلديات 
ملن يحبها، وسأنضم الى الذين يحبون 
ب��ي��روت، وس��أك��ون اح��د العاملني لهذه 
ال��ع��اص��م��ة، م��ؤك��دًا ان امل��ط��ل��وب القيام 
بالواجب وان��ه سينتظر احملاسبة، النه 
ال ف��رق ب��ني املعني واملنتخب ف��ي مدينة 

بيروت.

وخ��ت��م ش��ب��ي��ب: س��أك��ون م��ع املجلس 
البلدي فريق عمل واحد، وسنحتاج الى 
بركة املطران عودة، وسنحتاج الى دعم 

اجلميع الجناز املشاريع احليوية.
املطران عودة

امل��ط��ران ع���ودة ق���ال: نحن ال��ي��وم في 
عيد، عيد الفرح واجلمال والوحدة، عيد 
الوحدة بوجود جامعة القديس يوسف 
ال��ك��اث��ول��ي��ك��ي��ة، وم���ا ه��و أع��م��ق بوجود 
األخ��وة املسلمني ، فهذه احلديقة جتمع 

األرثوذكسي بالكاثوليكي.
وختم  املطران ع��ودة: أرى الفرح في 
وج���وه احل��اض��ري��ن، وأرى اجل��م��ال من 
الذين ساهموا في  الناس  خ��الل عطايا 
إط��الق مشروع تأهيل احلديقة لتصبح 
أكثر جمااًل وليتذوق روادها طعم الفرح.

جارودي
الرئيس  حت���ي���ات  ن���ق���ل  ج���������ارودي 
س��الم ال��ى احل��اض��ري��ن، وق���ال: بصفتي 
عايشنا  أننا  التأكيد  يهمني  الشخصية 
لسنوات اخلالف بني احملافظ واملجلس 
ال���ب���ل���دي، وب����ي����روت دف���ع���ت ال��ث��م��ن من 
إمن��ائ��ه��ا، وال���ك���الم ال����ذي س��م��ع��ن��اه من 
البلدي يشرح  احملافظ ورئيس املجلس 
لبيروت  جديدة  مبرحلة  ويبشر  الصدر 

وأهلها.
دكاش

ال��ب��رف��وس��ور دك����اش ع����رض لدور 
جامعة القديس يوسف في إعادة تأهيل 
احل��دي��ق��ة، م��ش��ددًا على ت��ع��اون القوى 
التي تضافرت جهودها إلعادة  احلية 
لتكون  املساحة اخلضراء  هذه  تأهيل 
في خدمة املجتمع ولتكون شاهدًا على 

اجلمال والبيئة التي تشع نضارة.
طورسركيسان

النائب سيرج طورسركيسيان شكر 
باسم نواب األشرفية الدولة الفرنسية 
وجامعة القديس يوسف، محييًا جهود 
رئيس مجلس بلدية بيروت واألعضاء، 
وتطرق الى الوضع السياسي فتمنى 
انتخاب  جللسات  املقاطعني  يعود  أن 
رئ���ي���س اجل���م���ه���وري���ة ال����ى رش���ده���م، 
بالنزول الى املجلس النيابي للمشاركة 

بانتخاب رئيس للبالد.
باولي

ال��س��ف��ي��ر ال��ف��رن��س��ي ب���اول���ي عرض 
العربية  ب��ال��ل��غ��ة  ال���ع���ب���ارات  ل��ب��ع��ض 
للتجربة اللبنانية، متحدثًا عن أهمية 
امل��ش��روع، م��ؤك��دًا أن ال��دول��ة الفرنسية 
أطلقت مع بلدية بيروت مشاريع عدة 
عبر اإلي���ل دي ف��ران��س وع��ب��ر الوكالة 
اخلارجية،  ووزارة  للتنمية  الفرنسية 
عارضًا لبعض املشاريع احليوية التي 
تدعمها الدولة الفرنسية إلمناء مدينة 

بيروت.
وفي ختام  الكلمات وضع احلضور 
ح��ج��ر األس����اس وإط����الق ورش����ة إع���ادة 
التأهيل والتي من املنتظر أن تنتهي بعد 

سبعة أشهر.

أ

ال��دراس��ي 2014 خ�
الزاخم، من الثانية عشرة ظهرًا وحتى منتصف الليل، مبشاركة جميع 
األندية الطالبية وحضور العميد املساعد في مكتب شؤون الطالب رولى 

جدايل وعمداء وأساتذة ومهتمني.
} كّرمت اجلامعة اللبنانية الكندية LCU الفنان الشاب مازن جنم 
على مسرحها أمام جمهور ضخم، حضر لتهنئة جنم بأغنيته اجلديدة 
»حلظة غضب«، وتسّلم درعًا تقديريًا من اجلامعة، كما دعت اجلامعة إلى 
حضور حفل التخّرج السنوي للعام 2013-2014، حتت رعاية وحضور 
رئيس الوزراء السابق جلمهورية وكانتون جنيف كارلو ملبرشت، وذلك 

عند السابعة من مساء اجلمعة في 27 اجلاري في حرم اجلامعة.

أهيل 
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