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HAPPY BIRTHDAY !

روزنامة هذا الشهر

يف متام الساعة السادسة من مساء الثالثاء الواقع فيه 2018/10/23، 
إفتتح الرئيس رامي حالب الجلسة اإلستثنائية لهذا األسبوع 

 Civic Eduction for واملخصصة إلمضاء مذكرة التفاهم عن مرشوع
  .PeaceBuilding

رّحب الرئيس يف البدء باألعضاء والضيوف وهم: محافظ املنطقة 
الروتارية الدكتور ميشال جزار، ومساعدة املحافظ فدى فتوح، منسقة 

املركز املهني للوساطة يف جامعة القديس يوسف يف طرابلس ولبنان 
الشاميل املحامية زينة الحسيني مجذوب، املندوبة عن الوكالة الوطنية 

لإلعالم ليىل دنديش،  مدير مدرسة طرابلس اإلنجيلية الدكتور جامل 
بيطار، والهيئة التعليمية واملرشفات عىل تدريب طالب الصف السابع.

ثم تابع الرئيس وعرض الربيد الوارد وهو عىل الشكل التايل: 

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 2018/10/23
Economic and Community Development Month

“To the world you may be one 

person but to one person you may 

be the world.”`

— Bill Wilson

Oussama Zok                     18/10

Samir Masaad                     19/10

Azmi Haddad                     20/10

Taroub Zock                        22/10
wife of Rachid Monla

Sarah Zaouk                        30/10
daughter of Randa Zouak
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ثّم ألقى الرئيس كلمة قال فيها: »منذ مطلع هذا العام قررنا تنفيذ برنامجنا بالتعاون 
مع الجامعة اليسوعية لنرش مرشوعنا يف املدرسة اإلنجيلية الهادف إىل تدريب الطالب 

عىل تقبل اآلخر واإلبتعاد عن العنف ونتمنى أن تعطي هذه اإلتفاقية مثارها وأن ينجح 
برنامجنا يف تحقيق أهدافه«.

ورشح الهدف من هذا املرشوع وهو تطبيق The Four Way Test »الذي يعترب من 
اسس الروتاري والذي يجيب عىل األسئلة التالية: هل هو الحقيقة؟ هل هو عادل لكل 

املعنيني؟ هل سيبني مودة وصداقة أفضل؟ وهل سيكون مفيدا لكل املعنيني؟«.
ووعد بأن »يجري التعاون بني النادي وCPM Centre Profesionelle de Mediation حيث يرتكز املرشوع عىل فكرة تقبل 

إختالف اآلخر مهام كان انتامؤه«. )لسامع كلمة الرئيس(

بعدها، أعطى الرئيس فرصة الكالم للزميل الروتاري والرئيس السابق مدير مدرسة طرابلس اإلنجيلية الدكتور جامل بيطار حيث  
أكد أن »مواصلة الربنامج الرتبوي الهادف إىل التوعية بني التالميذ وخاصة يف مجال 
تسليط الضوء عىل أمراض الرسطان من جهة وتدريب الطالب من جهة ثانية عىل 

محبة اآلخر واإلبتعاد عن األنانية ووجوب التفكري بقضايا املجتمع واآلخرين ألن 
التقوقع واإلبتعاد عن قضايا الناس وأوضاع البلد من شأنها دفع أجيالنا نحو الالمباالة 
وإىل عدم التعاون وإكتساب آثار سلبية السيام لجهة تقوية نزعة العنف إنطالقا من 
األنانية وهذا أخطر ما نعاين منه يف مؤسساتنا التعليمية والرتبوية التي جزء مصغر 

عن املجتمع.
من هنا أهمية هذا الربنامج وهذه اإلتفاقية التي نوقعها اليوم والتي تهدف إىل بناء 

السالم إعتامدا عىل هذه املفاهيم والقيم الرتبوية والتعليمية يف سبيل بناء اإلنسان 
واملجتمع ونحن علينا ان نبدأ ببناء هذه املفاهيم يف مؤسساتنا ومن ثم يف مجتمعنا للوصول إىل تعميمها يف البلد«. )لسامع كلمة 

الدكتور جامل(

ومبداخلة من املحامية زينة الحسيني منسقة املركز املهني للوساطة يف جامعة 
القديس يوسف عرضت فيها كيف سيساهم املركز يف تنفيذ املرشوع فقالت:  »ان 
املركز يقوم بتدريبات متخصصة بتقنيات التواصل والوساطة كوسيلة ودية للوقاية 

وادارة وحل الخالفات«. وتابعت: »لقد أعددنا بناء لطلب نادي روتاري طرابلس 
برنامجا خصيصا للمرشوع إلبراز قيمة »التنوع« وتحسيس التالمذة بأهميتها، عرب 

تدريبات عملية تتمحور حول فهم الذات، للتمكن من فهم االخر الحرتامه ومن ثم 
البناء معا، وبعد التدريبات سيتمكن التالمذة مبتابعة من هيئة تشكلت يف املدرسة 

خصيصا لهذا املرشوع«. )لسامع الكلمة(



وكانت مسك ختام الكلامت مع املحافظ ميشال جزار والذي أبدى سعادته لهذا 
التجاوب يف تنفيذ املرشوع »من دون النظر إىل تكاليفه املالية وما يتطلبه من 

تضحيات وخدمة وجهد«. وقال: »الربح لدينا هو النجاح يف بناء تربية وقيم 
إنسانية وإجتامعية وأن نتواصل مع هموم الشباب يف أي مجتمع وأي دولة 

وأينام كانوا وبالتايل فإن أي برنامج أو مرشوع ال ميكن أن ينفذ وينجح إذا مل يكن 
مبنيا عىل قيم. ومبا أن شعارنا هو الخدمة قبل الذات فذلك يعني أن الشباب 

هم مستقبلنا وهم الهدف اإلسرتاتيجي الهادف إىل بناء جيل من الشباب يف 
سبيل قيم ومستقبل أفضل«.

ونوه بالدور الذي تقوم به منسقة املركز املهني للوساطة وكل من له عالقة 
باألمم املتحدة أو بالجامعات من خالل التدريب عىل الالعنف وقال: »لدي ثقة كبرية باالشخاص الذين نتعاون معهم والذين 

سيعملون عىل إستبدال »األنا« ب »نحن«، فهذا الربنامج يخترص كل التحديات وصوال إىل بناء السالم يف املجتمع والوطن والعامل«.
)لسامع كلمة املحافظ(

وقد إختتم النادي اإلجتامع بتوقيع اإلتفاقية وقطع قالب الحلوة وتبادل الصور. 



ومبادرة من الرئيس رامي حالب، قّدم درع تكرميي ملدير املدرسة اإلنجيلية الدكتور جامل بيطار كعربون شكر لجهوده الجبارة يف 
تنفيذ هذا املرشوع. 

ورفعت الجلسة يف متام الساعة 8. 

أجندة اإلجتامع القادم 
ال إجتامع الثالثاء القادم 2018/10/30	 


