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األرق���ام
والبيانات  الشخصية  معلوماتهم  على  حفاظا  االحتيالية 

العائدة لهم.
كما تدعوهم إلى إعالمها بأي أفعال احتيالية تردهم من 
أرق��ام مشبوهة، عبر االتصال برقم خدمة الزبائن املجاني 
التواصل  وس��ائ��ل  على  الرسمية  صفحاتها  عبر  أو   111

االجتماعي.
يذكر انها ليست املرة األولى التي يتم فيها استخدام اسم 

ألفا لإليقاع باملشتركني«.

السبت 16 نيسان 2016م 

مياه الشفة تنساب مع الصرف الصحي في شارع املصيطبة )تصوير: محمود يوسف(

كأن ال تكفي املواطنني روائح النفايات املتصاعدة منذ 
وارع العاصمة بيروت، حتى تزيد املشكلة 

س

بيستوري، فيما مثلت املديرة العامة ل
للمدارس في  التربوية  سلوى السنيورة بعاصيري املساعدة 

املؤسسة ثريا غطمي عواد.
وكّرم اللقاء كل من الفنانني احمد قعبور والشاعر الزجلي 
طليع حمدان، كعربون تقدير ملا نقاله لالجيال من فن تراثي 

جامع.
ون��ّوه��ت نيغريل باجلهود التي تبذل سنويا الجن��اح هذا 
لبنانية، ورحبت  فنية  وال���ذي يكرم وج��وه��ا  ال��ت��راث��ي،  اللقاء 
باملدير الفرنسي اجلديد دانيال بيستوريه، الذي سيخلفها في 

ادارة الليسه.
ب���دوره، ن���ّوه امل��س��ؤول ال��ت��رب��وي ف��ي الليسه زاف��ي��ه اوجي 

اللحن وبعبق الكلمات وينتقل املاضي ليحمي فيما كانت سببا 
لوجود االنسانية« 

تأدية   م��ن  ع��روض��ات فنية ول��وح��ات تراثية  اللقاء  وتخّلل 
الطالب طالب املرحلة الثانوية في الليسيه غناًء وشعرًا »للحرية 

والعدالة نشرنا اغانينا »وغيرها من االناشيد والقصائد .
ب��دوره، أع��رب الفنان احمد قعبور عن سعادته القامة مثل 
هذه اللقاءات وتعريف االجيال على التراث، منّوها مبساحات 
احلب واحلرية، شاكرا لكل من يرفع مشاعلها في وجه البراكني 

والظلمات املتفشية.
من جهته، قال الشاعر طليع حمدان انه سعيد لوجوده مع 
بالليسيه  الزجلي  الشعري  باسلوبه  منوها  الشباب،  الطالب 
عبد القادر وبفتح ابوابها لكافة الطالب اللبنانيني ومن مختلف 

املذاهب والطوائف .
واختتم اللقاء بتوزيع دروعا تكرميية على املكرمني قعبور 
مع  التذكارية  ال��ص��ور  والتقطت  الليسيه  ادارة  م��ن  وح��م��دان 

الطالب .

احتاد خّريجي »الي�سوعية« 

ح �سالمة لـ»اليون�سكو« يدعم تر�ّ
 

أكد »احت��اد خرّيجي جامعة القديس يوسف« في بيروت، في بيان، دعمه 
لترشح الوزير غسان سالمة ملنصب املدير العام ملنظمة األمم املتحدة للتربية 
لليونسكو  مميزة  »فرصة  أّنها  معتبرا  )اليونسكو(«،  والثقافة  والتعليم 

وللبنان على حد سواء«.
الدولي  اللبناني األسبق واملستشار  الثقافة  »إّن ترّشح وزي��ر  وأض��اف: 
اث��ار العديد من ردود الفعل في األوس��اط اللبنانية  الدكتور غسان سالمة 

والعاملية وتناولته وسائل اإلعالم باهتمام شديد«.
ومواطنيته  غسان سالمه،  بحجم  لشخصية  العاملية  املكانة  »إن  وختم: 
الصلبة، واستقامته، وشجاعته، إضافة إلى كفاءته وتعلقه بالقيم التي تنادي 
بها جامعة القديس يوسف، جتعل منه املرشح املثالي ملنصب املسؤولية هذا، 

وكلنا أمل أن تلفت شهادتنا انتباه السلطات املتخصة«.


