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 مـي عريضـة

  من هي ؟: مي عريضة :   أوال

 .رئيسة لجنة مهرجانات بعلبك الدولية -
 .إبنة الدكتور حبيب خوري سعادة والسيدة ماري صعب  -

 –جمانة  –آمال : متأّهلة من السيد كارلوس عريضة وهي أم ألربع بنات  -
 . ليندا وماريا

 
 :نشاطاتها    :ثانيا 

عينت عضوا في  6591عندما أنشأ الرئيس كميل شمعون جمعية مهرجانات بعلبك الدولية في العام  -
أنتخبت نائبة رئيسة الجمعية لمدة ست . الهيئة التأسيسية ومسؤولة عن لجنة الموسيقى والباليه واالوبرا

 . ، وقد عملت دون كلل6591سنوات ثم رئيسة الجمعية منذ العام 

ساهمت مع هيئة االتحاد . 6516الى العام  6591االتحاد اللبناني للتزّلج على الماء من العام رئيسة  -
كندا، الواليات : ، والدول المشتركة هي6599في آب  بطوالت العالماللبناني للتزلج في تنظيم دورة 

بانيا، إيطاليا، مصر المتحدة االميركية، السويد، المكسيك، بريطانيا العظمى، بلجيكا، فرنسا، سويسرا، إس
علما بأن هذه البطوالت كانت قد . وكما إشتركت شخصيا في هذه البطوالت ضمن فريق لبنان. ولبنان

 . جرت للمرة االولى في لبنان

 .بطلة لبنان في التزّلج على الثلج ايضا -

الفي نزوح بهدف ت 6511التي أنشئت في العام ( عيتا الشعب)نائبة رئيسة هيئة مساندة لبنان الجنوبي  -
ومستوصف، الى أن أخذت السلطات ( جوفية)السكان الى المدينة وذلك بإحداث مالجىء وآبار أرتوازية 

 .أما رئيس هذه الهيئة فكان معالي الدكتور نجيب أبو حيدر. الرسمية على عاتقها مهمة هذه النشاطات

وهي عضو في آن واحد في كل من الهيئة االدارية  6591 "الشبيبة الموسيقية"منتسبة الى  -
للكونسرفاتوار الوطني للموسيقى وهيئة أصدقاء الكونسرفاتوار الوطني للموسيقى في لبنان في العام 

6591.  
 

 

 

 



 

  :أوسمتها    :ثالثا

 : االوسمة البنانية -أ
 ( 6591شباط  12)الرئيس سليمان فرنجية : الميدالية الذهبية لالستحقاق اللبناني -
 (1111حزيران  11)الرئيس إميل لّحود : وسام االرز الوطني من رتبة قومندور -

 :الوسام االردني -ب
 ( 6511)االردن   -الملك حسين : الكوكب االردني من رتبة قومندور  -

 : االوسمة الفرنسية -ج
 (6592أيلول  2)الرئيس الفرنسي جيسكار دستانغ : فارس جوقة الشرف وسام  -

 1974بعثة من قبل وزراة الثقافة الفرنسية  –وسام الغورغون الذهبية من رتبة اولمبيك الروح  -
 :الوسام االيطالي -د

 الرئيس االيطالي كارلو أزغليو سيانبي : قومندور من درجة نجمة التضامن االيطالي  -
 ( 1119ايلول  16)

 : الوسام االسباني -ه
خوان كارلوس االول من رتبة قومندور لتنظيم إيزابيال "وسام منحني إياه جاللة ملك إسبانيا  -

الكاثوليكية، وتسلمته من سعادة سفير إسبانيا في لبنان خوان كارلوس غافو أسوفيدو بتاريخ 
42/2/4002. 

 
 : تنويهات مختلفة   :رابعا

 ( 4000أيار    3)الحاكم االستاذ ميشال قليموس : لوحة درع الليونز كلوب -
لوحة تقدير وعرفان بالجميل من اللجنة الوطنية للسيدات اللبنانيات مقّدمة من السيدة أندرة إميل  -

 (4002آذار  8)  لّحود
 (4004)لوحة درع تعاضد المقاومة اللبنانية  -
في  (Women’s Auxiliary)ود بإسم جامعة هايغازيان لوحة مقّدمة من السيدة أندره إميل لح -

 (. 4002أّيار   7)االحتفال بأّمهات لبنان 

من المنظمة العربية للتنمية االدارية بتاريخ  درع التقدير للخدمات القّيمة المقدمة الى المهرجانات -
 . ي بيروتبمناسبة الملتقى االول للمهرجانات في البلدان العربية الذي أنعقد ف 1/61/1115

 

 

 



 وفي ما يلي رسالة السفير الفرنسي الى السيدة عريضة وردها
 
 السيدة مي عريضة،  “

 رئيسة مهرجانات بعلبك
جمهورية الفرنسية وسام يسرني ان ابلغك انه، وبناء على اقتراح السفارة الفرنسية في لبنان، فقد منحك رئيس ال

 .جوقة الشرف برتبة فارس
هو دليل على تقدير الحكومة الفرنسية لمساهمتك البارزة في نشر الثقافة الفرنسية ان هذا التمييز لشخصك، 
 .في اطار مهرجانات بعلبك

 هوبير ارغوالسفير  " .واتقدم منك بسرور بالغ بتهاني الصادقة، وآمل ان تقبلي احترامي مع مشاعر الصداقة
 

 السيد السفير هوبير ارغو،
اشكرك من كل قلبي على وسام جوقة الشرف الذي منحني اياه الرئيس جيسكار ديستان، وهو اتى كتكريم 

 .للعمل الذي كرس الكثيرون انفسهم القامته
وقد رغبنا ان تكون مهرجانات بعلبك على صورة لبنان، تعكس قيمه وانفتاحه واحتضانه للجميع انما وفق 

 . معينة، وهذا ما حصلمتطلبات 
ومنذ . قدمت مهرجانات بعلبك الكثير من االعمال الفنية المختلفة، الننا اردناها ان تكون مهرجانات دولية

وقد اكتشف الكثير من . عامًا، شكلت مهرجانات بعلبك اشعاعًا فنيًا في الشرق االوسط 02اطالقه قبل 
 .  الحقًا الى العالم الشباب موهبتهم الفنية في بعلبك، وانتقلوا بها

وقد حصلت بفضل هذه المهرجانات نهضة في عالم المسرح العربي في لبنان، اضافة الى نهضة وتكريس 
 .للفولكلور اللبناني الذي انطلق من بعلبك الى رحاب العالم مرورًا ببيروت واهم عواصم الدول العربية

الفني في العالم، وكان شاهدًا وعلى اعلى وشكلت مهرجانات بعلبك صورة حية ومعاشة لمبدأ التعاون 
 .المستويات لما حققه رجال ونساء من ذوي االرادة الطيبة، والذين كانوا يؤمنون بمطالبهم

 .فباسمهم جميعًا، اتقدم منكم، السيد السفير، بعميق امتناني
 

 4022كانون األول 
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 .ان هذه السيرة الذاتية نشرت وفق المعلومات التي زودنا بها صاحب العالقة: مالحظة


