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 استراتجيّة وزارة السياحة تشّجع السياحة الريفية

أطلق معالي وزير السياحة ميشال فرعون االستراتجية 
ضمن حفل أقيم في السرايا الكبير السياحية الريفية في لبنان 

برعاية رئيس الحكومة تمام سالم والوزراء وحشد كبير من 
الفعاليات والناشطين في مجاالت التنمية والسياحة وذلك يوم 

ضاء . وقد حضر أع۲۰۱٥شباط  ۱۱األربعاء الواقع في 
 (PRODES) من جمعية التنمية والتطوير االجتماعي 

نظًرا ألهمية هذه المبادرة التي تشجع عمل كافة الجمعيات 
والمؤسسات المحلية  وتعد بمستقبل مزدهر للقطاع السياحي 

 وتخلق فرص عمل جديدة للشباب اللبناني.
تضمن هده االستراتجية التوجهات الرئيسية واالجراءات 

يمكن تنفيذها في السنوات الخمس المقبلة  العملية التي
لتحسين السياحة الريفية في لبنان. وتهدف هذه الوثيقة الى 
تحديد مجاالت التدخل االستراتجية لتطوير القطاع وتشجيع 
التعاون والعمل المشترك بين كافة العاملين في قطاعات 

 السياحة والتنمية والخدمات.
ة سياحية نجحت في خالل الحفل، تّم عرض مشاريع محلي

االستفادة من المكونات الريفية الموجودة في قرى لبنان، 
وتحولت بذلك الى مبادرات ناجحة من الممكن تكرارها في 
مناطق أخرى. من هنا، تّم تنظيم ثالث جلسات تناولت أهم 
المواضيع وهي بيوت الضيافة والمنتوجات المحلية، 

 لترويج.المحميات والمعالم األثرية، التسويق وا
وكمثال على تشجيع االنتاج المحلي، تدوق الحضور أطيب 
المأكوالت المحلية اللبنانية، محضرة من قبل مطعم "طاولة" 
وهو مبادرة مشروع من سوق الطيب، بهدف الى تشجيع 
 الفن المطبخي للسيدات والمحافظة على االرث المطبخي

 الخاص بكل قرية ومنطقة.

تبني ّن الزيارات التثقيفّية وحدها ال لك 
الطالب وتعّلمه إّال إذا اقترنت بالعمل الدراسي 
الدؤوب والمتقن. ففي هذا الشهر، خاضت 

ل، مصّممات الطالبات امتحان الفصل األوّ 
أّن طالبات صّف  على النجاح والتفّوق، علًما

السنة الثانية من االمتياز الفني بدأن 
 لتقديم مشاريعهنّ  التحضير بجدّية أكبر

 العملّية أمام لجنة التحكيم في الشهر القادم.

ا بقى بغالبيتهفتر هذا العمل كّله اأّما ثم
عن أعيننا؛ فالنتائج المرجّوة تظهر في  مخفّية

هّن ونمّوهن صقل شخصّية الطالبات ونضوج
حكمة التي يكتسبنها في مواجهة الو  القّوة في

المشاكل وتخطي الصعوبات. وٕاّننا لهذه 
 النتائج نعمل ونتعب بال ملٍل وال كلٍل.

فشكًرا لكم للتعاون معنا على صقل 
 الشخصيات وتعليم المسؤولّية.

نقّدم لكم نشرتنا بفرٍح كبيٍر  –معاد، جبيل 
م الثانية. فإّن رسائلكم المهنئة وعباراتك

المشّجعة التي تلقيناها بعد النشرة األولى قد 
التواصل الدائم معكم وضرورة  أّكدت لنا أهمّية

 اطالعكم على نشاطاتنا. 

فقد نّظمت إدارة المعهد والهيكل التعليمّي، 
في إيطار البرنامج التدريبي، زيارة تثقيفّية 

تتعّرف الطالبات كي ل ،لثالثة فنادق في لبنان
الفندقي. وكان في استقبالنا على القطاع 

مضيفات وٕادارّيون نّظموا جولة لنا، متعّرفين 
من خاللها على أقسام الفنادق والغرف وكيفّية 
سير العمل فيها. هذه الزيارة أّكدت للطالبات 
أّن القطاع السياحي والفندقي يفتحان أمامهّن 
آفاق عمٍل واسعة، إذ كان قد تشارك 

 لعلمّية والعملّية.الموظفون معهّن مسيرتهم ا
وتجدر اإلشارة إلى أّن الطالبات فّضلن 
المساكن السياحّية الصغيرة على الفنادق 

 الكبيرة ألّنها تتمّيز بدفء االستقبال والراحة.

 �لمة املديرة

IMS – Institute of Management and Services 

Email: imsmaad@gmail.com 

Tel: 09 / 750 131   ;   70 / 582 897 

Admit 

 أنديارا نوبريغا 
 مديرة معهد اإلدارة والخدمات 
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 ۲۰۱٥آذار  ۱٤ السبت
السيد التواصل يلقيها و الريادة محاضرة عن

، من د. سانتي مارتينز، خبير في التواصل
الساعة التاسعة صباًحا حتى الساعة الواحدة 

 .يلي المحاضرة مأدبة غداء ظهًرا.
 03/698876    -    09/750131للحجز:  

 ۲۰۱٥آذار  ۱۸األربعاء 
 البرنامج ضمنغداء من تحضير الطالبات 

 الفنادق إدارة في يقّدمهالمعهد الذي التدريبي
 السياحّية.  والخدمات
 71/961653  -  09/750131للحجز : 

 ۲۰۱٥آذار  ۲٥األربعاء 
. يوم تثقيفي تعليمي لطالبات الصفوف السنوية

مل يتخلّل اللقاء نشاطات مختلفة وورش ع
متنوعة حول السياحة واإلدارة. الدعوة عامة. 

 70/304653  -  09/750131لتأكيد الحضور: 

 

 

  

 زيارة تعليمّية لفنادق في لبنان
نّظمت إدارة معهد اإلدارة والخدمات بالتنسيق مع الهيكل التعليمي لطالبات المعهد زيارة تعليمّية لثالثة فنادق 

بيروت  -بهدف اإلطالع على العمل في القطاع الفندقي والسياحي في لبنان. ضّمت هذه الزيارة فندق "فينيسيا" 
 بترون.ال –جونية وفندق "أوبرج دو ال مير"  -وفندق "ريستون" 

تجّولت الطالبات في الفنادق بحسب البرنامج المحّدد، وتعّرفن على أقسامها وعلى كيفّية سير العمل فيها، 
وتفّحصن مّيزات كّل فندق من حيث التصميم والتسهيالت التي يقّدمها إلى الزبائن. وقد الحظت الطالبات الفرق 

 بين فندٍق وآخر إذ يعكس تصنيف الفندق صورة خدمته.
فكرة أكبر عن الواقع  االكثير عّما يتعّلق بإدارة الفنادق وأخذن اد استفاد الجميع من هذه الزيارة إذ تعّلمنوق

 المهني والعملي لهذا اإلختصاص في لبنان.
 سنة ثانية امتياز فني –تشارلي يوسف 

 ويبقى لبنان...

. ولكن بسبب ترّدي األوضاع ُيقال عن لبنان "سويسرا الشرق"؛ إّنه بلد الحضارة والتقّدم والتطّور 

 اإلجتماعية واإلقتصادّية خسرنا هذا المفهوم، فانتشر التعّصب بين أبناء الوطن والفساد بين القطاعات. 

التعّصب هو آفة تدّمر الشعوب. هو شعور داخلّي يجعل اإلنسان يرى نفسه دائًما على حّق فيما يرفض 

ن ب الديني؛ فمجتمعاتنا ال تتقّبل اختالف الديانات، متناسيآراء اآلخرين. وأبرز أوجه التعّصب هو التعصّ 

ا التعّصب السياسي فإنه يكون على أشّده في المجتمعات أمّ  ئدون إليه.أن اهللا خلق الجميع وجميعنا عا

 على أفكار حزبّية معّينة مما يؤدي إلى عالقات مشحونة بين الجماعات.المتخلفة إذ يترّبى األبناء 

في إقبال الناس على تأدّية أعمالهم بطريقة  –وأحياًنا الوحيد  -زال العامل األساسي  كان الضمير وال

 بما يتطّلبه منصبه.واعّية واحترافّية. فهو ما يمّد اإلنسان بالوعي والنضوج للعمل 

 إّال أّن لبنان، بالرغم من كّل المصاعب التي يمّر بها، يبقى الجّنة على األرض، وعلينا نحن المواطنين

 أن ننزع الحقد والشر وأن نفّكر ببعضنا البعض، عّلنا ننهض بلدنا من أزمته.

 سنة ثانية امتياز فني -كاترينا بو كريم  
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