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الروتاري الدويل

ما هو الروتاري؟

  حماضر اهليئة اإلدارية

تتبع أخبارنا وتواصل عرب:
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HAPPY BIRTHDAY !

روزنامة هذا الشهر

بعــد الدردشــة التقليديــة بــن االعضــاء وزوارهــم دق رئيــس النــادي 

الجــرس معلنــاً بــدء االجتــامع االســبوعي.

حــر االجتــامع باإلضافــة إىل أعضــاء النــادي الــزوار الســادة رئيــس 

نــادي روتــاري بــريوت الســابق عزيــز بســول، د. آالن خيــاط، النقيب 

بشــري ذوق، الزميلــة والصديقــة الدامئــة مــي منــال شــميطليل،  

الســيد محمــد شــميطليل، الســيدة زينــة مجــذوب، الســيدة مينــى 

حــالب ، اآلنســة ليــىل كــاميل وطبعــاً محارضتنــا املميــزة لهــذا اللقــاء 

الدكتــورة جويــس عــزام. 

Club Administration Committee
 

TRF  Committee
Ola Ahdab 

Membership Committee :
  Fayez Koborssi

Public Relation Committee
 Chafic Moghrabi

Service Projects Committee
  Randa Zock

Board: وقائع اإلجتامع يف 2018/08/28
Membership and New Club Development Month

“The things that are worthwhile take 
time, and it is not the I’s of the world 
but the We’s who achieve them”

Past RI President H.J. Brunnier 1952-53

Liliane Khoury                  1/8
wife of Nadim Khoury

Joseph Rashkidi                 5/8 

Daniella Amine Chaptini 8/8

Toufic Naji                         8/8

Louis Amine Chaptini   10/8

Lina ٍSahmarani                 13/8
wife of Azmi Haddad

Rony Azar                        26/8 
                       
Zeina Kawekgi       26/8
wife of Marwan Kawekgi

Sophia Azmi Haddad       29/8

Nada Fayez Kobrossy       30/8

Randa Houalla Zaouk      30/8
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بعــد الرتحيــب بالحضــور والــزوار، وبشــكل خــاص الزميلــة جنــان ديــاب التــي طــال غيابهــا عــن اإلجتامعــات لظــروٍف عديــدة،  
بــدأ الرئيــس رامــي حــالب  اإلجتــامع  بتــالوة الربيــد الــوارد:

”Rotary Leadership Institute - Lebanon Division” (RLI-LD) and Country Training Program ، الخميس 30 	 
آب مــن الســاعة 4 حتــى الســاعة 6  - فنــدق Le Royal - ضبيــة.

ثم أشار الرئيس بأن موقع  النادي اإللكرتوين متوقف عن العمل بسبب أعامل صيانة.
بعدهــا، عــرّف عــن املحــارضة وهــي الدكتــورة جويــس عــزام متســلقة جبــال لبنانيــة وحائــزة عىل شــهادة الدكتــوراه يف »الهندســة 

الحفاظيــة عــىل البيئــة والــرتاث الثقــايف« مــن جامعــة ال ســبيانزا La Sapienza يف رومــا٬ ســبقتها شــهادة ماجيســتري يف العلوم
الحفاظيــة عــىل املــدن واملبــاين التاريخيّــة. وتــرت ّكــز أبحاثهــا عــىل ابتــكار مناهــج تهــدف إىل حاميــة الــرتاث الثقــايف واملحافظــة 

عليــه. (لرؤيــة كامــل التعريــف).
وهنا، رشعت الدكتورة جويس بعرض فيديو يحايك قّصة إنجازاتها، والحلم الذي يراودها بأن تصبح اللبنانية األوىل التي تتسلّق 

 Explorers Grand Slam (The Explorers Grand Slam or Adventurers Grand أعىل 7 قمم يف العامل وتحقق بذلك
 .(Slam is an adventurers challenge to reach the North Pole, the South Pole and all of the Seven Summits

(لرؤية الفيديو) .
ثم ومن خالل الصور، عرضت جويس القمم الخمس التي أنجزتها حتى اآلن، وهي عىل مسافة قمتن لتحقيق حلمها. وقد  

شاركت الحضور الدروس  التي تعلمتها من خالل تسلّق هذه الجبال: 
 	”DON’T CATEGORIZE YOURSELF“
 	”ONE PLAN IS NEVER ENOUGH”
 	”LEARN WHEN TO CLIMB DOWN”

وقد أنهت محارضتها بقول أصبح شعارها يف تسلّق الجبال:
.”Just like a Mountain Turtle, I go slowly but surely. I carry my home on my back,and my Country in my heart”

(لرؤية املحارضة).

تفاعل جميع الحارضين مع جويس، وتهافت الجميع عىل طرح األسئلة عليها، منها الصعوبات التي تعرتض طريقها، وكيف راودها حلم 
التسلّق وما هي التحضريات النفسية واللوجستية التي تقوم بها قبل مغامرتها. 

وقد أشارت جويس قائلة بأن التحضري للجبل يبدأ منذ أربعة أشهر قبل موعد الرحلة من خالل التامرين الرياضية والنظام الغذايئ التي 
تعتمده .

وقد أشارت أنها اآلن يف طور جمع التربعات لقمتها التالية، إذ أن كلفة تسلّق الجبال باهظة جداً .
(إضغط عىل الرابط إذا كنت ترغب بالتربع).

شكر الجميع عىل محارضة جويس الشيقة واملحفذة ورفعت الجلسة يف متام الساعة 8:30. ثم إجتمع الحارضين حول مائدة العشاء.  
(لسامع املحارضة)

أجندة اإلجتامع القادم 
الثالثاء 2018/09/04
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