ورشتا عمل في عكار ضمن مشروع «إرادة بلدية»
نظم في عكار ورشتا العمل الخامسة عشرة والسادسة عشرة من مشروع «ارادة بلدية» الهادف إلى دعم قدرات البلديات اللبنانية في
المواضيع االدارية والمالية ،الذي ينفذه «معهد باسل فليحان المالي واالقتصادي» التابع لوزارة المالية ،بالتعاون مع برنامج األمم المتحدة
االنمائي ،وتحت إشراف وزارة الداخلية والبلديات ووزارة الشؤون االجتماعية.
وشارك في الورشة الخامسة عشرة بلديات :حلبا ،وخط البترول ،مشتا حمود ،مجدل عكار ،عكار العتيقة ،كفرتون ،وادي الجاموس،
برقايل ،قنية ،والسهلة ،وأدارها الدكتور حسان حمدان ،والقاضي بسام وهبة ،وعبدهللا عبدالوهاب ،في حين شارك في الورشة السادسة
عشرة بلديات :المحمرة ،مشمش ،رحبة ،حرار ،تكريت ،عندقت ،القبيات ،منيارة ،البيرة ،خربة داوود ،وأدارها الدكتور علي الموسوي،
وهادي الديك ،والقاضي وسيم أبو سعد.
http://www.almustaqbal.com/v4/article.aspx?Type=NP&ArticleID=730944

"معهد باسل فليحان" ينظم ورشتي عمل في عكار ضمن مشروع "إرادة بلدية"
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اف ُتتِحَ ت في عكار ورشتا العمل الخامسة عشرة والسادسة عشرة من مشروع "ارادة بلدية" الهادف إلى دعم قدرات البلديات اللبنانية في
المواضيع االدارية والمالية ،والذي ينفذه "معهد باسل فليحان المالي واالقتصادي" التابع لوزارة المالية بالتعاون مع برنامج األمم المتحدة
االنمائي ،تحت إشراف وزارة الداخلية والبلديات ،ووزارة الشؤون االجتماعية.
وتشمل كل من الورشتين عشر بلديات ،إذ تشارك في الخامسة عشرة بلديات حلبا ،وخط البترول ،ومشتا حمود ،ومجدل عكار ،وعكار
العتيقة ،وكفرتون ،ووادي الجاموس ،وبرقايل ،وقنية ،والسهلة ،ويديرها الدكتور حسان حمدان ،والقاضي بسام وهبة ،والسيّد عبدهللا
عبدالوهاب،في حين تض ّم السادسة عشرة بلديات المحمرة ،ومشمش ،ورحبة ،وحرار ،وتكريت ،وعندقت ،والقبيات ،ومنيارة ،والبيرة،
وخربة داوود، ،هي بإدارة الدكتور علي الموسوي ،والسيّد هادي الديك ،والقاضي وسيم أبو سعد.
https://www.eliktisad.com/news/show/274030/%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%84-%D9%81%D9%84%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86%D8%B8%D9%85-%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%8A%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%B9%D9%83%D8%A7%D8%B1-%D8%B6%D9%85%D9%86%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%A5%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%A9%D8%A8%D9%84%D8%AF%D9%8A%D8%A9

استكمال حملة دعم البلديات اللبنانية في عكار

اف ُتتِحَ ت في عكار ورشتا العمل الخامسة عشرة والسادسة عشرة من مشروع “ارادة بلدية” الهادف إلى دعم قدرات البلديات اللبنانية في
المواضيع االدارية والمالية ،والذي ينفذه “معهد باسل فليحان المالي واالقتصادي” التابع لوزارة المالية بالتعاون مع برنامج األمم المتحدة
االنمائي ،تحت إشراف وزارة الداخلية والبلديات ،ووزارة الشؤون االجتماعية.
وتشمل كل من الورشتين عشر بلديات ،إذ تشارك في الخامسة عشرة بلديات حلبا ،وخط البترول ،ومشتا حمود ،ومجدل عكار ،وعكار
العتيقة ،وكفرتون ،ووادي الجاموس ،وبرقايل ،وقنية ،والسهلة ،ويديرها الدكتور حسان حمدان ،والقاضي بسام وهبة ،والسيّد عبدهللا
عبدالوهاب ،في حين تض ّم السادسة عشرة بلديات المحمرة ،ومشمش ،ورحبة ،وحرار ،وتكريت ،وعندقت ،والقبيات ،ومنيارة ،والبيرة،
وخربة داوود ،هي بإدارة الدكتور علي الموسوي ،والسيّد هادي الديك ،والقاضي وسيم أبو سعد.
https://www.lebanese-forces.com/2017/02/17/basel-flayhan-2/
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وطنية  -افتتحت اليوم في عكار ورشتا العمل الخامسة عشرة والسادسة عشرة من مشروع "ارادة بلدية" الهادف إلى دعم قدرات البلديات
اللبنانية في المواضيع االدارية والمالية ،والذي ينفذه "معهد باسل فليحان المالي واالقتصادي" التابع لوزارة المالية بالتعاون مع برنامج
األمم المتحدة االنمائي ،تحت إشراف وزارة الداخلية والبلديات ووزارة الشؤون االجتماعية.
وتشمل كل من الورشتين ،عشر بلديات ،وتشارك في الخامسة عشر بلديات :حلبا ،وخط البترول ،ومشتا حمود ومجدل عكار وعكار
العتيقة وكفرتون ووادي الجاموس وبرقايل ،وقنية والسهلة .ويديرها الدكتور حسان حمدان والقاضي بسام وهبة والسيد عبدهللا
عبدالوهاب.
وتشارك في الورشة السادسة ،عشر بلديات :المحمرة ومشمش ورحبة وحرار وتكريت وعندقت ،والقبيات ومنيارة والبيرة وخربة داوود،
هي بإدارة الدكتور علي الموسوي والسيد هادي الديك والقاضي وسيم أبو سعد .
http://nna-leb.gov.lb/ar/show-news/269718/

