
 

 ٌٌنإدارة شركة الترابة الوطنٌة تكرم صحافٌٌن شمال
 

Saturday, December   ,      

ء تخلله كرمت إدارة شركة الترابة الوطنٌة ـ ترابة السبع، وللسنة الثالثة على التوالً لمناسبة األعٌاد، إعالمٌٌن وصحافٌٌن شمالٌٌن خالل لقا
 غداء على شرفهم فً مطعم "مرشاق عالبحر" فً حضور المدٌر االداري للشركة روجٌه حداد وعدد من الموظفٌن اإلدارٌٌن.

 حداد
رحب حداد باإلعالمٌٌن "فً هذا اللقاء األخوي الذي أردناه موعدا سنوٌا بالرغم من كل الظروف الصعبة التً نعٌشها وٌمر بها فً البداٌة 

 وطننا لبنان." وتوجه الٌهم بالقول: "أنتم السلطة الرابعة ونحن نقدر جهودكم وتضحٌاتكم خصوصا فً الفترة األخٌرة والضغوط التً تعرضتم
ساعة. نحن كشركة نشكر تعاونكم معنا إعالمٌٌن فً المحطات التلفزٌونٌة أو المواقع  42على  42ٌن التغطٌة لكل األحداث لها فً سبٌل تأم

 والصحف االلكترونٌة، هذا التعاون الذي أثمر عالقة تخطت العالقة بٌن شركة واعالمٌٌن الى عالقة صداقة وأخوة."
دى المواطن اللبنانً الذي بات ٌسأل عن كامل حقوقه وبحرٌة تامة وهذا ٌتناسب مع سٌاستنا واضاف:"نحن فً مرحلة نشهد فٌها وعٌا كبٌرا ل

ت فً الشركة وما طالبنا به على مدى سنوات أن نتلقى أسئلة المواطنٌن الستٌضاح كل الملفات المتعلقة بنسب التلوث الذي قد ٌنتج عن عملٌا
واقع التواصل االجتماعً من أجل تقرٌب وجهات النظر من خالل تقدٌم االثباتات أشهر أصبحنا ناشطٌن على م 6التصنٌع. ومنذ حوالى 

 الواضحة عن طرٌقة عملنا."
وختم آمال " ان ٌتخطى لبنان محنته بأقل خسائر ونحن كشركة ترابة مستمرون فً عملنا بالرغم من الوضع الدقٌق التً ٌنعكس على عدد كبٌر 

اوى بسبب الظروف االقتصادٌة والمالٌة. نتمنى ان ٌصار الى اعادة الثقة بهذا البلد مع القطاعات من المؤسسات والشركات التً بدأت تته
 االنتاجٌة واالقتصادٌة والمصارف فنعود الى ما كنا علٌه من استقرار أمنً واقتصادي."

 رٌفً
شكر فٌها "شركة الترابة الوطنٌة على إقامة هذا اللقاء والقى مدٌر جرٌدة "سفٌر الشمال" االلكترونٌة الزمٌل غسان رٌفً كلمة باسم االعالمٌٌن 

تشرٌن األول الٌصال  71الذي سمح لنا أن نلتقً بعد فترة طوٌلة من االنشغاالت والعمل المضنً على كافة محاور التحركات التً انطلقت فً 
 الصورة الصحٌحة."

جمعنا، عالقة الصدق والمحبة وعالقة الرسالة بٌننا وبٌنكم .مرة جدٌدة نؤكد واضاف:"هذا اللقاء هو لقاء سنوي ونحن نفتخر بهذه العالقة التً ت
 أننا معا نبنً المجتمع، انتم تبنون الوطن بالبناء واالعمار ونحن نبنً بالرسالة التً نقوم بها."

لشركة داعٌا الى التعاون وشبك وتناول رٌفً "دور مواقع التواصل االجتماعً وأهمٌة دور االعالم فً إظهار الصورة الحقٌقٌة عن عمل ا
األٌدي لتسلٌط الضوء على ما هو صواب وما هو خطأ كً ال تبقون كشركة بنظر المجتمع أنكم مرتكبون وقد تكونون مظلومٌن فً هذا المجال" 

لتوضٌح كل االمور عبر مؤكدا "التعاون والدعم والمزٌد من التواصل بٌن الجسم االعالمً فً الشمال والشركة لما ٌخدم الشركة والمجتمع 
 االعالم باعتبار ان الوسائل االعالمٌة تكتسب مصداقٌة معٌنة فً هذا المجال."

ن وختم مؤكدا "على ضرورة تعزٌز الصداقة فً ما بٌننا ودورنا ان نداقع عنكم ألنكم االساس فً ورشة البناء واالعمار وأنتم بناة هذا الوط
 فً الحق ولٌس بالباطل على أمل أن تتكثف اللقاء بٌننا فنبقى ٌدا واحدة فً خدمة المجتمع والوطن."ودورنا ان نقف بجانبكم فً ما هو صح و

 وفً الختام تسلم االعالمٌون هداٌا رمزٌة بمناسبة األعٌاد.


