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وّقع ال�ساعر الدكتور �سعيد الويل ديوانه 
 Egographie opus" اخلام�س 
 "V: la travérsée du desert
وذلك  الثقايف"،  ال�سفدي  "مركز  يف 
بدعوة من "املركز الفرن�سي" يف طرابل�س 
ال�سفدي".  "موؤ�س�سة  مع  وبالتعاون 
املركز  مدير  التوقيع،  حفل  ح�سر  وقد 
درك  �سرية  قائد  لوي�س،  اإتيان  ال�سيد 
الدكتور  الأيوبي،  ب�سام  العميد  طرابل�س 
حممود زيادة، وح�سد من طالب الدكتور 

الويل ومهتمون بالأدب الفرن�سي. 
رحب  الذي  لوي�س  ال�سيد  كلمة  بعد 
الفنية والدبية  باحل�سور ونوه بالقيمة 
يف  الويل  �سعيد  الدكتور  يقدمها  التي 
الثقايف  بالتعاون  نوه  كما  موؤلفاته، 
مع  �سنوات  منذ  القائم  والرتبوي 
الدكتور  حتدث  ال�سفدي"،  "موؤ�س�سة 
عبارة  باأنه  اخلام�س  ديوانه  عن  الويل 
عن جمموعة ق�سائد تعرب عن �سرخات 
والفراغ  القلق  بني  تنوعت  وجدانية 
حياته  تطورات  تعك�س  والفرح  وال�سجر 
الدكتور  قدمها  والنف�سية،  العاطفية 
"اأن  موؤكداً  �سعري  باأ�سلوب  الويل 
ما  ولكن  ذاتي،  من  تنطلق  ق�سائدي 

لكل  مراآة  ت�سبح  اأعماقي  من  تخرج  اإن 
املوؤلف  اخلام�س  ديوانه  فجاء  قارئ"، 
الدواوين  �سل�سلة  �سمن  ق�سيدة   33 من 
موا�سيع   3 حول  ليتمحور  األفها،  التي 
للخال�س  كو�سيلة  املوت  الن�سيان،  هي 
احلياة  ولأن  الوجودية،  املاأ�ساة  من 
حول  الثالث  املو�سوع  متحور  اأقوى، 
ق�سيدة  اآخر  فكانت  احلياة،  اإىل  العودة 
من ديوانه اخلام�س موجهة اإىل اأحفاده 
اأعطوه  معه  وجودهم  بف�سل  الذين 
ال�سكر  موجهاً  وختم  احلياة.  حافز 
ت�ستقبل  التي  ال�سفدي"  "موؤ�س�سة  اإىل 
الأعمال الأدبية والفنية والفكرية  دائماً 
الراقية واملهمة واجلدية، ونوه بتجربته 
املوؤ�س�سة من خالل �سل�سلة  الناجحة مع 
الكال�سيكية  املو�سيقى  عن  حما�سراته 
التي قدمها للجمهور باأ�سلوب ت�سريحي 
جمعها  على  يعمل  والتي  وحتليلي 
 MP3 مع  العربية  باللغة  كتاب  يف 
املو�سيقى  و�سماع  فهم  للجميع  ليت�سنى 
عمل   23 يف  العربية  باللغة  الكال�سيكية 
فرن�سيان  اأ�ستاذان  قدم  كما  مو�سيقي. 

قراءات لبع�س من ق�سائد الويل. 

جنيب  الوزراء  جمل�س  رئي�س  برعاية 
ميقاتي وبالتعاون مع اجلمعية اللبنانية 
اللجنة  اأقامت  لالأوتيزم-التوحد، 
ملنا�سبة  اإحتفاًل  للتوحد  التن�سيقية 
اليوم العاملي للتوعية حول التوحد حتت 
واإبداع"وذلك  رعاية   - "التوحد  عنوان 

ع�سر اليوم يف ال�سرايا.
ال�سفراء  من  كبري  ح�سد  احلفل  ح�سر 
والنواب  والوزراء  العامني  واملدراء 
ال�سابقني وممثلي اجلمعيات واملوؤ�س�سات 
واأطباء  املتوحدين  باملر�سى  تعنى  التي 
وال�سبان  الأطفال  وعائالت  واإخ�سائيني 

الذين يعانون من هذا املر�س.
بو  ماجد  الإعالمي  الإحتفال  قدم 
ال�سوء  فيها  �سلط  كلمة  واألقى  هدير 
باأننا  معترباً  احلالت  هذه  طبيعة  على 
نقف اليوم اأمام واحة رجاء يف جمتمعنا 
املدين الذي ومن خالل ع�سرين جمعية 
وموؤ�س�سة حتت�سن اأطفاًل يعطوننا املثال 
والقدوة حول نقاوة النف�س مظللني من 
تفتح  الإجتماعية  ال�سوؤون  وزارة  قبل 
التي  الوطن  �سرايا  نقف يف   ، لهم  قلبها 
العامل  اليوم مع مئتي مبنى يف  �ستتحد 
وتت�سح بلون اأزرق يتماهى مع لون البحر 

اأبناء  جميع  اأم  مرمي  وو�ساح  وال�سماء 
وطننا م�سلمني وم�سيحيني".

اللبنانية  اجلمعية  رئي�س  حتدثت  ثم 
اأروى  ال�سيدة  التوحد   - لالأوتيزم 
الأمني حالوي التي �سكرت راعي احلفل 
"اأعطانا  الذي  ميقاتي  جنيب  الرئي�س 
يف  النهار  بهذا  لالإحتفال  الفر�سة  هذه 
الكثيف  احل�سور  هذا  ون�ستقبل  ال�سرايا 
املتنوع من كل اأطياف املجتمع اللبناين"، 
الإجتماعية  ال�سوؤون  وزير  �سكرت  كما 
وائل اأبو فاعور على الدعم الذي يقدمه 
راية  يحمل  الذي  هو  اجلمعيات،  لكل 

الإعاقة خ�سو�ساً اإعاقة التوحد.
واأ�سافت: اأعتقد باأن �سعار دولة الرئي�س 
على  ينطبق  والعمل  "قولنا  ميقاتي 
اأن  حالوي  ومتنت  فاعور"،  اأبو  الوزير 
اأجل  من  اجلهود  بذل  املعنيون  يوا�سل 
التوعية حول هذا املر�س لأن الدرا�سات 
يعاين  طفل  وجود  اإىل  ت�سري  احلديثة 
من التوحد من بني كل 88 طفاًل وهذا 
خالل  خميفة  زيادة  ت�سجيل  يعني 
ناقو�س  دق  ي�ستدعي  مما  �سنوات   10
املرجوة  اأهدافنا  اإىل  ن�سل  وكي  اخلطر، 
اأمران  املبكر  والتدخل  الت�سخي�س  فاإن 

اأ�سا�سيان".
ت�سليط  فيه  مت  وثائقي  فيلم  عر�س  ثم 
ال�سوء على كيفية دمج الأ�سخا�س الذين 
جمتمعاتهم  مع  التوحد  من  يعانون 

وطريقة التوا�سل معهم.
ثم األقى الوزير اأبو فاعور كلمة حيا فيها 
كانوا  لأنهم  املتوحدين  الأطفال  اأهايل 
لتاأتي  اإنطلقت  التي  ال�سرارة  اأ�سحاب 
الدولة بعد ذلك ، ونحن منها لكي تقوم 
اللحظة  "حتى  اأنه  اإىل  م�سرياً  بواجبها 

مل تقم الدولة بعد بكامل واجبها".
اأ�ساف: لقد ت�سافرت اجلهود واإ�ستطعنا 
من  كثري  يف  توعية  بحملة  نقوم  اأن 
مبر�س  للتعريف  اللبنانية  املناطق 
الأو�ساط  يف  بالكامل  املجهول  التوحد 
ال�سعبية والتاأخر يف اإكت�ساف هذا املر�س 
له اإنعكا�سات �سلبية كثرية، لأن الإكت�ساف 

املبكر ميهد لعالج اأجدى.
يف  اأقيم  بكوكتيل  الإحتفال  واإختتم 
اأ�سيئت  التي  لل�سرايا  الداخلية  الباحة 
العاملي  ال�سعار  وهو  الأزرق  باللون 
العاملية  احلملة  مع  وبالتزامن  للتوحد، 
للتوعية حول هذا املر�س يف 200 مدينة 

عاملية.

الثقايف،  ال�سفدي  مبركز  احتفالية  يف 
اأده�ست الوفد بالغنى الكبري يف امل�سمون 
ال�سفدي  "مركز  �سهد م�سرح  والأ�سلوب 
متميزة  اأم�سية  طرابل�س  يف  الثقايف" 
املاي�سرتو  بقيادة  الفيحاء  لكورال 
باركيف ت�سالكيان، يف احتفالية خ�ستها 
الفرقة للرتحيب بزيارة املجل�س الدويل 
مرجع  اأعلى  وهو   ،IMC للمو�سيقى 
يف  طرابل�س،  اإىل  العامل،  يف  مو�سيقي 
اإىل  املجل�س  لهذا  الأوىل  هي  زيارة 
"الكورال"  لدعوة  تلبية  جاءت  لبنان، 
وقد  ال�سفدي".  "موؤ�س�سة  من  وبرعاية 
اجتماعه  عقد  الذي  املجل�س  وفد  �سم 
الثقايف"  ال�سفدي  "مركز  يف  ال�سنوي 
ثمانية  متتاليني،  يومني  مدى  على 
خرباء من املجل�س التنفيذي، هم: فرانز 
غاري  رويتيه)الرئي�س-هولندا(،  دو 
التنفيذي-اأمريكا(،  الرئي�س  اإنغل)نائب 
الرئي�س-العراق(،  �سرف)نائب  ه�سام 
العام-اأملانيا(،  في�سر)الأمني  �سيلجا 
ال�سندوق-اأملانيا(،  غريرن)اأمني  �سونيا 
كليميتينن)فنلندا(،  تيمو  والأع�ساء 
جرفيه هوغ اوندايي)جمهورية الكونغو( 

و�سيمون دودت)اأملانيا(. 
من  �ساعتني  ا�ستمرت  التي  الحتفالية 
حمل  الذي  الكورال  فيها  قدم  الزمن، 
التي  روائعه  والعامل،  العرب  اإىل  لبنان 
لطاملا متيز بها على طريقة "الأكابيال"، 
و�سط ح�سور حا�سد تقدمه رئي�س بلدية 
امل�سرف  عي�سى،  حممد  ال�سفري  امليناء 
وال�سعادة  العزم  جمعية  على  العام 
الإله ميقاتي،  الدكتور عبد  الجتماعية 
ال�سفدي"  لـ"موؤ�س�سة  العام  املدير 
ريا�س علم الدين، الفنانان عبد الكرمي 
من  وح�سد  احل�سن،  اأبو  وجمال  ال�سعار 
"كورال  وع�ساق  والإعالم  الثقافة  اأهل 
الفيحاء" من طرابل�س وال�سمال. وكانت 
املبدع  املاي�سرتو  اإعالن  احلفل،  مفاجاأة 

الرئيس ميقاتي
يرعى اليوم العالمي للتوعية حول التوحد 

بتنظيم من
 "المركز الفرنسي" في طرابلس

وبالتعاون مع "مؤسسة الصفدي":
الشاعر سعيد الولي يوقع ديوانه الخامس

 "إجتياز الصحراء" في "مركز الصفدي الثقافي"

"كورال الفيحاء" يرحب على طريقة "األكابيال"
بزيارة المجلس الدولي للموسيقى إلى طرابلس 

الدويل  املجل�س  اأن  ت�سالكيان،  باركيف 
"كورال  مديرة  اختار  قد  للمو�سيقى 
الدافئ  ال�سوت  و�ساحبة  الفيحاء" 
يف  ع�سواً  بكر،  اأبو  رول  ال�سولو  واملميز 
 IMC Youth لـ  التنفيذية  الهيئة 

لفئة ال�سباب. 
وترحيباً بوفد املجل�س، األقى علم الدين 
قال  ال�سفدي"،  "موؤ�س�سة  با�سم  كلمة 
فيها: "اإنه ل�سرف كبري لنا يف "موؤ�س�سة 
الدويل  املجل�س  يخ�سنا  اأن  ال�سفدي" 
الأوىل  بزيارته   IMC للمو�سيقى 
ال�سنوي  الإجتماع  ليعقد  لبنان،  اإىل 
ال�سفدي  "مركز  يف  التنفيذية  لهيئته 
"كورال  من  م�سكورة  بدعوة  الثقايف"، 
باركيف  املاي�سرتو  برئا�سة  الفيحاء" 
وما  ترك  الذي  الكورال  هذا  ت�سالكيان، 
اإ�سم  يزال ب�سمات كبرية يف م�سرية رفع 
املو�سيقية  املحافل  يف  وطرابل�س،  لبنان 
فاأ�سحى  واملحلية،  والعربية  الدولية 
الراقية".  الفنية  معامله  من  معلماً 
يف  املركز  هذا  افتتحنا  "عندما  اأ�ساف: 
واحة  يكون  اأن  اأردناه  اإمنا  طرابل�س، 
�سالم يف مدينة العلم والثقافة، وم�ساحة 
والفكر  الراأي  اأ�سحاب  حتت�سن  حرية 
املتنوعة  ال�ساحلية  املنارة  لهذه  والإبداع 
"املركز"  فكان  والثقافات.  الأديان 
ت�سويه  حماولت  على  احل�ساري  الرّد 
نافذة  واأ�سبح  و�سمعتها،  املدينة  �سورة 
اإطار  يف  واحلداثة،  احلياة  نوافذ  من 

"خري  وقال:  الآخر".  واحرتام  املعرفة 
تلبية  ر�سالتنا،  يف  جناحنا  على  دليل 
اأعلى  وهو  للمو�سيقى،  الدويل  املجل�س 
الدعوة  العامل، هذه  مرجع مو�سيقي يف 
وتواجده بيننا اليوم للتاأكيد على ر�سالة 
وبث  احلوار  تعزيز  يف  والفن  املو�سيقى 
روح الحرتام والت�سامح. فباحلوار فقط 
ال�سعوب،  بني  امل�سافات  نقّرب  اأن  ميكن 
ال�سبيل الوحيد للتفاهم والو�سول  وهو 

اإىل اأر�سية م�سرتكة". 
ما  روائع  من  باقة  احلفل  ت�سمن  وقد 
العربية  الفنون  تراثيات  به  متيزت 
مطعمة  الفل�سطيني  الرتاث  وبالأخ�س 
لبنان  من  �سالم  ر�سالة  يف  بالأرمنية، 
املاي�سرتو  اأراد  العربية،  والدول 
الدويل  املجل�س  اإىل  اإي�سالها  ت�سالكيان 
العامل،  كل  اإىل  وعربه  للمو�سيقى 
الراقي  والفن  املو�سيقى  م�ستخدماً 
للتعبري عن اأ�سالة هذه الدول و�سعوبها 
بني  والتفاهم  ال�سالم  مببادئ  املوؤمنة 
الرتاثية.  واخللفيات  الثقافات  خمتلف 
وقد اأ�سّر ت�سالكيان قبل اأن تقدم فرقته 
اأن ي�سرح  "اأ�سماء اهلل احل�سنى"،  اأن�سودة 
الأن�سودة  هذه  من  الهدف  اأن  للح�سور 
الرتاث  غنى  للعامل  يظهر  اأن  هو 
الإ�سالمي، وهي موجهة للم�سلمني قبل 
اأفراد فرقته املتنوعني  غريهم، بحناجر 
دينياً، فهم "وجدوا ال�سالم الذي نحتاج 

اإليه جميعاً". 
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اتفاقية تعاون وتوأمة
 بين بلديتي طرابلس

 و " غازي عنتاب" التركية
مع  بالتعاون  طرابل�س  بلدية  وقعت 
بلدية غازي عنتاب اتفاقية تعاون تهدف 
وحتفيز  والتفاهم  ال�سداقة  تعزيز  اىل 
تبادل املعارف واخلربات يف جمال احلكم 
املدينتني  بني  ات�سالت  خلق  املحلي، 
لتبادل  الفر�سة  ال�سكان  واعطاء 
املعلومات واخلربات يف جمالت خمتلفة 
ف�ساًل عن حتقيق التبادل بني ال�سلطات 
والقطاع  واملدار�س  وال�سكان  املحلية 
تقوم  اأن  على   ، وال�سناعي  التجاري 
املدينتني التواأم كل �سنة بتحديد برنامج 
وتت�سمن   . والفعاليات  اخلربات  لتبادل 
على  الطرفان  موافقة  اأي�ساً  التواأمة 
والقامة  املحلي  النقل  تكاليف  حتمل 
اأن  البلديتني، على  التبادلت بني  خالل 
ل�سروط  بناء  امل�ساريع  بع�س  تنفيذ  يتم 
وبروتوكولت  باتفاقيات  تاأكيدها  يتم 
ومذكرات ا�سافية، وتدخل هذه التفاقية 

حيز التنفيذ مبا�سرة بعد توقيعها. 

فرنكوفوني  سينمائي  يوم 
 – الثقافي  العزم  مركز  في 

بيت الفن.
بيت   – الثقايف  العزم  مركز  نظم 
الفرن�سي  املعهد  مع  بالتعاون  الفن 
يوم    )L'Institut Français(
�سينمائي فرنكوفوين و ذلك عرب عر�س 
بن  مالك  ال�سينمائي  للمخرج  فيلمني 
و  "د�سيبليد"  بعنوان  الول  ا�سماعيل 
بح�سور  املياه"  "متعة  بعنوان  الثاين 
ح�سد  و  ا�سماعيل  بن  ال�سيد  املخرج 
مع  املهتمني.بداية  و  اجلمهور  من  من 
ال�سينيمائي  لليوم  افتتاحي  كوكتيل 
الفركوفونية  ب�سهر  احتفال  ياأتي  الذي 
ثم انتقل اجلمهور اىل قاعة امل�سرح حيث 

ا�ستمتعوا بالفلمني.

األهلية  الجمعيات  ملتقى 
بذكرى  يحتفل  طرابلس  في 
شهادات  ويوزع  إنطالقته 
ورشة  في  المشاركين  على 

عمل الوحدة الوطنية

الأوىل  ال�سنوية  الذكرى  مبنا�سبة 
اجلمعيات  "ملتقى  نظم  لإنطالقته 
ا�ستقبال يف  " حفل  الأهلية يف طرابل�س 
ر�سالة  خالله  تلقى  الثقافية  الرابطة 
تهنئة من دولة رئي�س احلكومة اللبنانية 
الأ�ستاذ جنيب ميقاتي وح�سره ح�سد من 
م�سطفى  املحامي  تقدمهم  الفعاليات 
عجم ممثاًل نقيب املحامني ب�سام الداية 
عام  مدير  ممثاًل  ال�سمد  بهاء  الرائد   ،
قوى الأمن الداخلي اللواء اأ�سرف ريفي، 
مدير مرفاأ طرابل�س اأحمد تامر، رئي�س 
رئي�س   ، مرحبا  و�سيم  طرابل�س  مالية 
رئي�س   ، اأنو�س  توفيق  الهاتف  م�سلحة 
عيد  ماجد  الإجتماعية  ال�سوؤون  دائرة 
نبيل  الدكتور  طرابل�س  ق�ساء  طبيب   ،
من  الدولية  ال�سبكة  م�سوؤول   ، زغلول 
م�سوؤول   ، العي�سى  عماد  فل�سطني  اأجل 
لتحرير  ال�سعبية  اجلبهة  يف  الإعالم 
فل�سطني فتحي اأبو علي ، الكاتب العدل 
عدنان  الدكتور   ، يحيى  رفعت  حممد 
اجلمعيات  روؤ�ساء  من  وح�سد   ، ونو�س 
ومتطوعي  واملخاتري  والك�سفية  الأهلية 
جمعيات امللتقى ، وتخلل احلفل معر�س 
وت�سليم  اجلمعيات  اأن�سطة  عن  �سور 
ور�سة  يف  امل�ساركني  لل�سباب  �سهادات 

نشاطات طرابلسية وشمالية

عمل " الوحدة الوطنية والعي�س الواحد 
واجب و�سرورة " .

وزير التربية التركي
 يفتتح في بيروت 

معرض ذاكرة التعليم
 للدكتور خالد تدمري

 افتتح وزير الرتبية والتعليم الرتكي د. 
التعليم يف  "ذاكرة  دينت�سر معر�س  عمر 
لبنان نهاية العهد العثماين" الذي اأعّده 
مبنا�سبة  تدمري  عمر  خالد  الدكتور 
الثقايف  اأمره  يون�س  "مركز  تد�سني 
الرتكي" يف بريوت. وقد ح�سر الإفتتاح 
اللبناين  العايل  والتعليم  الرتبية  وزير 
الربوف�سور ح�ّسان دياب و�سفري تركيا يف 
اأوزيلدز والنائب يف الربملان  اإينان  لبنان 
ورئي�س  اإي�سالر،  اهلل  اأمر  د.  الرتكي 
د.  العامل  يف  الثقافية  الرتكية  املراكز 
اأ�ساتذة اجلامعات  علي فوؤاد، وح�سد من 
بريوت  يف  الرتكية  واجلالية  واملهتمني، 

والإعالميني.

نشاطات متنوعة
لمركز الفرنسي في

"مركز الصفدي الثقافي":

لطالب  كوميدية  فرن�سية  م�سرحية 
ثانوية طرابل�س الر�سمية 

قدم املركز الفرن�سي يف طرابل�س بالتعاون 
مع "موؤ�س�سة ال�سفدي"، عر�ساً م�سرحياً 
للثالثي   "SAKABUL" بعنوان 
اأو�سما�س،  اإيزابيل  الكوميدي:  الفرن�سي 
يف  بوي�س،  واإميانويل  بوغيه،  اأنطوان 
 50 ح�سره  الثقايف"  ال�سفدي  "مركز 
الر�سمية  طرابل�س  ثانوية  من  طالباً 

)الغرباء(. 
تعيد  لالأطفال،  موجهة  وامل�سرحية 
مثل  التقليدية  احلكايات  يف  النظر 
وغريها،  الثالثة  واخلنازير  �سندريال 
الأكرب  الدور  اجل�سد  لغة  فيها  لعبت 
فكانت  الكوميديني،  املمثلني  خالل  من 
العمل.  �سلب  �سكل  الذي  املوؤثر  ال�سوت 
مل�سة  الأك�س�سوارات،  يف  التغيريات  بع�س 
مداه  اأخذ  واللعب  لطيفة،  مو�سيقية 

كاماًل لعر�س مليء بالألوان. 

للمخرج  "اإغرتابات"  وفيلم   ...
اجلزائري الفرن�سي مالك بن ا�سماعيل

فيلم  الفرن�سي"،  "املركز  عر�س  كما 
املقيم  اجلزائري  "اإغرتابات"  للمخرج 
الذي  ا�سماعيل،  بن  مالك  فرن�سا  يف 
دقائق،   105 مدى  على  العر�س  ح�سر 
بح�سور  الثقايف"،  ال�سفدي  "مركز  يف 
مع  لوي�س  اإتيان  الفرن�سي  املركز  مدير 

ح�سد من املهتمني. 
فقد عرب املخرج بن ا�سماعيل يف فيلمه، 
اإذ  اجلزائر،  يف  النف�سية  املعاناة  عن 
اجلزائر  يف  النف�سيون  الأطباء  يواجه 
يومياً اأمرا�س املجتمع خالل ممار�ستهم 
لعملهم، اأكرث من الفئات املهنية الأخرى، 
واأول  الأعرا�س،  يالحظ  من  اأول  فهم 
اأ�سباب  وفهم  املر�سى،  �سفاء  يحاول  من 
لي�س  كغريهم  ولكنهم  "ال�سرخ"... 

باأيديهم احلل ل�سفاء املجتمع.. 
الفيلم  هذا  يحاول  ل  املخرج:  ويقول 
اجلزائر،  يف  احلالية  الأحداث  يعالج  اأن 
ما  على  الأ�سواء  ت�سليط  يحاول  وامنا 
يحركها �سراً، ويوؤدي اإىل تاأزميها.. وقد 
اإىل  "اإغرتابات"  فيلمه  املخرج  اأهدى 
يف  النف�سي  الطب  موؤ�س�سي  اأحد  والده، 

اجلزائر.

اإلستشاري  اللبناني  المركز 
للتنمية يكرم

 الوزير فيصل كرامي 

الإ�ست�ساري  اللبناين  املركز  اقام  رئي�س   
حفل  احللوة  عمر  الدكتور  للتنمية 
قدم  حيث  كرامي  في�سل  للوزير  تكرمي 
له  درعاً تقديرية، وذلك يف مقر الرابطة 
رئي�س  بح�سور  طرابل�س  يف  الثقافية 
الغزال  نادر  الدكتور  طرابل�س  بلدية 
حمزة،  ابراهيم  املجل�س  بع�سو  ممثاًل 
رئي�س بلدية امليناء حممد عي�سى، نقيب 
املحامني يف ال�سمال ب�سام الداية، رئي�س 
فرع جمعية امل�ساريع اخلريية ال�سالمية 
حممد  العميد  ناجي،  طه  ال�سمال  فرع 
علم الدين، اأمني املال يف غرفة التجارة 
طرابل�س  غرفة  يف  والزراعة  وال�سناعة 
الرتبوية  املنطقة  رئي�س  دبو�سي،  توفيق 
رئي�س  �سحادة،  الدين  ح�سام  ال�سمال  يف 
رئي�س  مرحبا،  و�سيم  طرابل�س  مالية 
عيد،  ماجد  الجتماعية  ال�سوؤون  دائرة 
رئي�س امللتقى القت�سادي عامر ار�سالن، 
رئي�س جمل�س الدارة يف املركز ال�ست�ساري 
الرابطة  رئي�س  الزعبي،  زكريا  املهند�س 
بلديات  روؤ�ساء  عوي�سة،  اأمني  الثقافية 
من  بلدية  جمال�س  واأع�ساء  وخماتري 
وممثلي  روؤ�ساء  ال�سنية،  واملنية  عكار 
نقباء  وال�سالمية،  الوطنية  الأحزاب 
واأندية  جمعيات  وروؤ�ساء  احلرة  املهن 
وريا�سية  وك�سفية  وثقافية  تربوية 

واأهلية ومنظمات املجتمع املدين.

طرابلس  ماراتون  نصف 
"صحتك  عنوان  تحت  الدولي 

بيئتك لنركض معًا" 

انتهاء  لبنان" بعد  "معاً  جمعية  اأعلنت   
والتنظيمية  التح�سريية  عملها  ور�س 
ماراتون  ن�سف  انطالق  تاريخ  عن 
"�سحتك  عنوان  حتت  الدويل  طرابل�س 
�سي�سادف  الذي  معاً"  لرنك�س  بيئتك 
"بنك  برعاية   2012 ايار   13 الحد  يوم 
دوليني  عدائني  ومب�ساركة  ميد" 
النطالق  نقطة  و�ستكون  حمرتفني 
املاراتون  ويت�سمن  املعر�س،  طريق  من 
�سباق  ومنها  ال�سباقات  من  انواع  عدة 
الكرا�سي املتحركة، 12 كلم )16 �سنة وما 
�سنة   14( النخبة  للعدائني  كلم   5 فوق( 
وما فوق(، 2 كلم ) 13 �سنة وما فوق(، 5 

كلم �سبق املرح )جميع العمار(.

في  المنار  جامعة  طالب 
متحف  زيارة  في  طرابلس 

جبران خليل جبران واألرز

لطالب  الجتماعية  اللجنة  نظمت 
املنار يف طرابل�س رحلة ترفيهية  جامعة 
�سارك  حيث  الأرز  اىل  اجلامعة  لطالب 
وكانت  طالب  مائة  عن  يزيد  ما  فيها 
جربان  متحف  لزيارة  لهم  منا�سبة 
التزلج  ريا�سة  ممار�سة  و  جربان  خليل 
اللبنانية  الطبيعة  بجمال  وال�ستمتاع 
املقالب  بع�س  من  الرحلة  تخلو  ومل 
مع  البع�س  بها  قام  التي  الطريفة 
رفاقهم مما اأ�سبغ على الرحلة روح املرح 

والألفة بني الطالب 

في  االجتماعي  منتدى 
بعيد  يحتفل  العزم  جمعية 
الخدمات  مركز  في  االم 

االجتماعية في ابي سمراء

لعيد الم هذا العام خ�سو�سية ومتيز يف 
اداء املنتدى الجتماعي يف جمعية العزم 
وال�سعادة الجتماعية الذي اقام احتفال 
يف  اخلا�سة  الحتياجات  لذوي  مميزا 
«ماأوى  الجتماعية  اخلدمات  مركز 

العجز» يف ابي �سمراء.
وال�سرة  املنتدى  اع�ساء  احلفل  وح�سر 
والعاملني  اخلدمات  مركز  يف  الدارية 

فيه واملنت�سبني اليه .
املنتدى  مقررة  القت  وباملنا�سبة 
عربت  كلمة  ال�سالح  مرمي  الجتماعي 
فيها عن فرحتها بتكرمي الم يف عيدها 
وهي التي فنت حياتها يف تن�سئة الجيال 

وتربيتها و�سحت يف �سبيل ذلك.
الحتياجات  بذوي  الهتمام  ان  ورات 
�سياق  يف  ياأتي  املنا�سبة  هذه  يف  اخلا�سة 
تو�سيع  على  العزم  منتديات  حر�س 
وخا�سة  املجتمع  افراد  بكل  اهتماماتها 

امل�سنني واملحتاجني منهم.
و�سالت  احلفل  تخلل  وكان  هذا 
ذوي  فيها  �سارك  رائعة  وغنائية  فنية 
الحتياجات اخلا�سة يف جو �ساده الفرحة 

التي غمرت امل�ساركني .

التقدمي  النسائي  االتحاد 
باعياد  يحتفل  الشمال  في 

االم والطفل والمعلم 

يف  التقدمي  الن�سائي  الحتاد  اقام 
عديدة  احتفالت  التبانة  فرع  ال�سمال 
مبنا�سبة عيدي الم والطفل وعيد املعلم 
ويوم املراة العاملي وذلك يف مركز الحتاد 
الن�سائي التقدمي يف طرابل�س - التبانة 
التقدمي  احلزب  داخلية  وكيل  بح�سور 
جوزيف  ال�ستاذ  ال�سمال  يف  ال�سرتاكي 
قزي وم�سوؤولة الحتاد الن�سائي التقدمي 
يف ال�سمال ال�سيدة نزهة �سلوم وح�سد من 
ال�سخ�سيات الثقافية والجتماعية حيث 
املنا�سبة وقدمت  القيت كلمات من وحي 

هدايا خا�سة

لرابطة  تفقدية  زيارة  في 
مخاتير القيطع في عكار 

زار امل�سوؤول يف تيار العزم �سعيد معاليقي 
مركز رابطة خماتري منطقة القيطع يف 
بلدة برج العرب - عكار للتباحث يف �سوؤون 
و  م�ساكلهم  على  والطالع  املخاتري 
م�ساكل املنطقة و التوقف عند مطالبهم 
اجلديد  املكتب  يف  العمل  �سري  وتفقد 
العزم  جمعية  قبل  من  تاهيله  مت  الذي 
وال�سعادة الجتماعية .  وكان با�ستقباله 
و  املختارعمرعائ�سة  الرابطة  رئي�س 
قرى  ميثلون  خمتاًر   50 من  واكرث 

وبلدات املنطقة. 
املختار  الرابطة  رئي�س  القى  وباملنا�سبة 
بال�سيف  فيها  رحب  كلمة  عائ�سة  عمر 
ميقاتي  الرئي�س  يقدمه  مبا  م�سيدا 
�ساكرا  عامة  م�سلحة  فيها  اعمال  من 
اللوج�ستي  ال�سعيد  على  للرابطة  دعمه 
ال�سيد  نقل  جهته  من  اخلدماتي.  و 
معاليقي حتيات الرئي�س جنيب ميقاتي 
ميقاتي  الرئي�س  وقال  املخاتري  اىل 
يحمل �سعارا يف حكومته كلنا للعمل وان 
�ساء اهلل �سيكون لنا دورا يف امناء املنطقة 
اليد  ومند  بالعمل  القول  وتطبيق 
م�ساعدة  خاللهم  ومن  املنطقة  ملخاتري 

الهايل .

الخيرية  اللبنانية  الجمعية 
تقيم  والتاهيل  لالصالح 
بمناسبة  موسيقيا  حفال 
سجن  لسجينات  األم  عيد 

طرابلس المركزي "القبة 

اخلريية  اللبنانية  اجلمعية  اأحيت   
مو�سيقيا  حفال  والتاهيل  لال�سالح 
�سجن  ل�سجينات  الأم  عيد  مبنا�سبة 
مب�ساركة   ،  " "القبة  املركزي  طرابل�س 
لهّن  قدمن  اللواتي  اجلمعية  اأع�ساء 
اىل  الفرحة  لإدخال  والهدايا  الورود 
التي  ال�سعبة  الظروف  ظل  يف  قلوبهّن 

يتخبطون بها .
فاطمة  اجلمعية  رئي�سة  وتوجهت 
التمييزي  العام  للمدعي  بال�سكر  بدرا 
قوى  عام  ،ومدير  مريزا  �سعيد  القا�سي 
اللواء ا�سرف ريفي على  الأمن الداخلي 

الت�سهيالت التي يقدمونها للجمعية.
هذا  باإجناح  امل�ساهمني  كل  �سكرت  كما 
ن�سال  النائب  بالذكر  وخ�ست  احلفل 
 ، اجل�سر  �سمري  �سالم  ال�سيدة   ، طعمة 
ال�سيدة ليليان نا�سيف قالو�س، وال�سيدة 

ف�سيلة فتال واملحامي حممد املراد


