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 مخذرات بال أحلى لبنان مهرجان تنظّم واإلصالح اإلرشاد
 

، َظًّد خًؼٛح اإلسؽاد انذكرٕس سٚؾاس قٕٛيدٛاٌ ذضايُاً يغ انٕٛو انؼانًٙ نًكافسح انًخذساخ ٔتشػاٚح ٔصٚش انؾؤٌٔ االخرًاػٛح

فٙ يُطقح ػٍٛ انًشٚغح، ْذف إنٗ  2019ذًٕص  14ٔاإلصالذ يٓشخاَاً سٚاضٛاً تؼُٕاٌ "نثُاٌ أزهٗ تال يخذساخ"، صثاذ ٕٚو األزذ 

 نفد انُظش زٕل آفح انًخذساخ ٔذأثٛشْا ػهٗ انؾثاب، ٔذقذٚى انشٚاضح انغهًٛح كثذٚم ػُٓا.

انذكرٕس سٚؾاس قٕٛيدٛاٌ يًثالً تًذٚشج يكرة انثشَايح انٕطُٙ نهٕقاٚح يٍ اإلدياٌ انغٛذج  زضش انًٓشخاٌ ٔصٚش انؾؤٌٔ االخرًاػٛح

أيٛشج َصشانذٍٚ، ٔقائذ اندٛؼ انؼًاد خٕصٚف ػٌٕ يًثالً تانؼقٛذ انشكٍ انثسش٘ ياصٌ تصثٕؿ، ٔيذٚش ػاو قٕٖ األيٍ انذاخهٙ انهٕاء 

٘ انؼقٛذ ُْش٘ يُصٕس، ٔيذٚش ػاو األيٍ انؼاو انهٕاء ػثاط إتشاْٛى يًثالً ػًاد ػثًاٌ يًثالً تشئٛظ يكرة يكافسح انًخذساخ انًشكض

تانًقذو ػصاو عؼادج، ٔيذٚش ػاو أيٍ انذٔنح انهٕاء طَٕٙ صهٛثا يًثالً تانًالصو أٔل َؼًح زُا، ٔسئٛظ خًؼٛح اإلسؽاد ٔاإلصالذ 

تانغٛذج يشٚاَا تذس، ٔانًذٚشٚح انؼايح نهذفاع انًذَٙ يًثهح انًُٓذط خًال يسٕٛ، ٔسئٛظ انصهٛة األزًش انذكرٕس أَطٕاٌ انضغثٙ يًثالً 

تانغٛذ زثٛة تشخأ٘، ٔػضٕ تهذٚح تٛشٔخ انغٛذج ٚغشٖ صٛذاَٙ، ٔخًؼٛح انكؾاف انًغهى يًثهح تانقائذ عؼذ ػإَذٙ، ٔخًؼٛح 

ح ؽقٛش انخٛشٚح يًثهح تُائة سئٛغٓا يًثهح تانغٛذ يسًذ انثؼهثكٙ، ٔيؤعغح أعاي  yasaانًقاصذ يًثهح تانغٛذج كاسُٚا انُقاػ، ٔخًؼٛح

 انًسايٙ ػثذ انؼضٚض خًؼح. 

زٛث قاو انغٕاصٌٕ تاعرخشاج ػهى نثُاَٙ ٔػهى خًؼٛح اإلسؽاد  Shaiss Diversافررر انُؾاط ػُذ انراعؼح صثازاً تؼشض تسش٘ نُاد٘ 

 يخذساخ" ٔؽؼاس اندٓاخ انًؾاسكح، ذالِ ٔٚافطح كثٛشج ذسًم ؽؼاس انسًهح "نثُاٌ أزهٗ تال Shaiss Divers ٔاإلصالذ ٔػهى َاد٘ 

ٛح ذقذٚى انؼهى انهثُاَٙ نًذٚشج انثشَايح انٕطُٙ نهٕقاٚح يٍ اإلدياٌ انغٛذج أيٛشج َصشانذٍٚ، ٔػهى خًؼٛح اإلسؽاد ٔاإلصالذ نشئٛظ اندًؼ

ٗ ٔقغ يٕعٛقٗ انكؾاف انًغهى نًذٚشِ األعرار ؽفٛق طشاتهغٙ. ثى اَطهقد يغٛشج ػه Shaiss Diversانًُٓذط خًال يسٕٛ، ٔػهى َاد٘ 

ًُغرخَشخح يٍ انثسش إنٗ انغازح يقاتم X 3,5و 130ألفشاد يُّ ٚسًهٌٕ ػهًاً نثُاَٛاً ضخًاً )قٛاط  و( ٔذثؼٓى انغٕاصٌٕ زايهٍٛ انٛافطح ان

ٚاضٙ األعرار ػثذ يغدذ ػٍٛ انًشٚغح زٛث انًُصح انشعًٛح. ٔتؼذ انُؾٛذ انٕطُٙ انهثُاَٙ سزة ػشٚف انًٓشخاٌ يذٚش َاد٘ انقثظ انش

انهطٛف زهٕاَٙ تانسضٕس ذالِ ػشض نشٚاضٛٙ َاد٘ انقثظ، ثى كهًح انُٕاد٘ انشٚاضٛح أنقرٓا اَٜغح صفاء انشفاػٙ، ذالْا كهًح خًؼٛح 

 اإلسؽاد ٔاإلصالذ ٔكهًح يذٚش ػاو قٕٖ األيٍ انذاخهٙ ٔكهًح ٔصٚش انؾؤٌٔ االخرًاػٛح.

دسٔػاً ذكشًٚٛح إنٗ قائذ اندٛؼ، ٔيذٚش ػاو قٕٖ األيٍ انذاخهٙ، ٔٔصٚش انؾؤٌٔ  تؼذ رنك قّذو سئٛظ اندًؼٛح انًُٓذط يسٕٛ

االخرًاػٛح، ٔسئٛظ يكرة يكافسح انًخذساخ انًشكض٘، ٔيذٚشج يكرة انثشَايح انٕطُٙ نهٕقاٚح يٍ اإلدياٌ، ٔانًذٚشٚح انؼايح نهذفاع 

رطٕػٙ يهرقٗ انُٕس انطالتٙ فٙ خًؼٛح اإلسؽاد ٔاإلصالذ، انًذَٙ، ٔخًؼٛح انكؾاف انًغهى، َٔاد٘ انقثظ، ٔيرطٕػٙ انًقاصذ، ٔي

 shaiss divers ،Beirut by bike ،Just cyclingٔيرطٕػٙ انهدُح انطالتٛح فٙ نثُاٌ، ٔانُٕاد٘ انشٚاضٛح انًؾاِسكح ْى َاد٘ 
team ،Bchamoun cycling group ،Aley biking club ،Choueifat cycling group َٙنهذساخاخ انُاسٚح، ، انُاد٘ انهثُا

Lebbanon_Drag965 ،Ultimate bikers ،Brotherhood of bikers lb ،Brolhers wings ،Wild Bikers خًؼٛح ،

yasa ،فشٚق انًًهكح انزْثٙ نهذساخاخ انُاسٚح ،Transformer club Lebanon . 
 درعاً تكرٌمٌة إلى جمعٌة اإلرشاد واإلصالح عربون شكر وتقدٌر للجمعٌة.  Transformer club Lebanonوبلفتة كرٌمة قّدم نادي 

 من القادمة الهوائٌة للدرجات اساخ انشٚاضٛح، ٔاخررى انًٓشخاٌ تًغٛشذال رنك ػشٌض نُٕاد٘ انذساخاخ انُاسٚح، ٔآخش نُٕاد٘ انغٛ
ٚاض انصهر، ٔصٕالً إنٗ عازح انؼذنٛح، فغازح َسٕ ٔعظ تٛشٔخ، عازح س المرٌسة عٌن منطقة من انطلقت لبنان من عدة مناطق

 انؾٓذاء ٔانُٓاٚح ػُذ انٕاخٓح انثسشٚح، ٔانرقاط انصٕسج انرزكاسٚح نهًؾاسكٍٛ.

 

 


