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المستقيل  الحكومة  رئيس  ثمن 
نجيب ميقاتي «دور الجيش اللبناني 
وتضحياته للحفاظ على لبنان، كل 
وحمّل  وشعبًا».  أرضًا  لبنان، 
قهوجي  جان  العماد  الجيش  قائد 
ظهر  قبل  له  إستقباله  خالل  في 
اليوم في السرايا « تعازيه الحارة 
وللجيش  الجيش  شهداء  لعائالت 
ضباطًا ورتباء وأفرادًا «، مؤكدًا 
له « على دور المؤسسة العسكرية 
وصونها من كل األنواء ومن كل 
محاوالت النيل منها». ورأى» أنه 
من الضروري أن يتعاطى الجيش 
مع جميع المواطنين بشكل متساو 
«تحييد  إلى  داعيًا  وعادل.»، 
التعرض  عن  العسكرية  المؤسسة 
لها، ألنها مؤسسة تخضع للقانون 
وتعمل تحت إشراف الدولة اللبنانية 
فتح  في  البحث  تم  كما  بكاملها». 
بعض  في  تحقيقًا  الجيش  قيادة 
تداولها  يتم  التي  والصور  األفالم 
والتي  صيدا  في  األحداث  عن 
تشكل إساءة الى صورة المؤسسة 

العسكرية وإنضباطيتها «.

إجتماع للمرافئ

وكان الرئيس ميقاتي رأس إجتماعًا 
موسعًا للبحث في «تسهيل إنسياب 
نقل البضائع من لبنان وإليه عبر 
مرفأي بيروت وطرابلس» شارك 
العامة  السادة: وزير األشغال  فيه 
وزير  العريضي،  غازي  والنقل 
وزير  خليل،  حسن  علي  الصحة 
نحاس،  نقوال  والتجارة  اإلقتصاد 
الحاج  حسين  الزراعة  وزير 
والبلديات  الداخلية  وزير  حسن، 
الصناعة  ووزير  شربل  مروان 
العام  المدير  صابونجيان،  فريج 
الحفيظ  عبد  والبحر  البري  للنقل 
إستثمار  إدارة  رئيس  القيسي، 
مرفأ بيروت حسن قريطم، رئيس 
طرابلس  مرفأ  إستثمار  مصلحة 
أحمد تامر، مدير المؤسسة العامة 
لتشجيع اإلستثمارات -إيدال- نبيل 
الهيئات  عن  وممثلون  عيتاني، 

واإلدارات والنقابات المعنية.

في خالل اللقاء أكد الرئيس ميقاتي» 
أن حركة المرافئ في لبنان ناشطة 

جدًا على عكس األجواء السياسية 
السائدة، وما يسعدنا أننا اليوم نعقد 
اإلدارات  عمل  لتفعيل  إجتماعًا 
الكبير  الفائض  لمواكبة  المختصة 
في  نشهدها  الذي  الحركة  في 

مرفأي بيروت وطرابلس «.

كافة  تقديم  «أهمية  على  وشدد 
التسهيالت الالزمة لتشغيل خطوط 
إزدياد  بفعل  البحرية  المالحة 
حركة الحاويات في مرفأ بيروت 
بشكل كبير مما إنعكس سلبًا على 
تخليص  لعمليات  الالزمة  المدة 

البضائع».

إجراءات  تسهيل  «ضرورة  وأكد 
وزيادة  الحاويات  على  الكشف 
ساعات العمل في المرفأ والبحث 
الشاحنات  سير  أوقات  تعديل  في 
على  يساعد  بما  الطرق  على 
تسهيل إنتقالهم من المرافئ وإليها 
نقل  إنتاجيتهم في عمليات  وزيادة 

البضائع».

تصريح العريضي

الوزير  تحدث  اإلجتماع  بعد 
الذي  اإلجتماع  فقال:  العريضي 
الرئيس  دولة  من  بدعوة  عقد 
من  عدد  حضور  في  وبرئاسته 
ما  لتأكيد  هو  المعنيين  الوزراء 
إجتماعات  في  عليه  اإلتفاق  تم 
سابقة عقدت في مرفأ بيروت وفي 
من  وعدد  العامة  األشغال  وزارة 
الوزارات األخرى وأيضًا لمناقشة 
تسهيل  لتأمين  أعدت  التي  الخطة 
المرافئ  من  البضائع  إنسياب 
بيروت.  مرفأ  اللبنانية، خصوصًا 
فترة  منذ  إستلمنا  لقد  تعلمون  كما 
مشروع  من  األولى  المرحلة 
 100 عن  نتحدث  أي  التوسعة، 
ألف متر تقريبًا كمنطقة للحاويات، 
واآلليات  الرافعات  إستلمنا  كما 
وقد  العمل،  إلنجاز  الضرورية 
الرغم  على  أنه  فترة  بعد  إكتشفنا 
تكديس  لناحية  منه  نشكو  مما 
البضائع وإنسيابها، فإننا تقريبًا ال 
اإلجتماع  وهذا  مكاننا،  في  نزال 
وهو الوحيد الذي نتحدث فيه عن 
ونمو  إيجابية  نتائج  وعن  إنتاج 

معينة  قطاعات  عمل  في  وتطور 
مرفأي  في  خصوصًا  البلد،  في 
بيروت وطرابلس، والنقاش يدور 
اإلنتاج  هذا  إستيعاب  كيفية  حول 

واإلنجاز.

بالمبلي

المنسق  ميقاتي  الرئيس  وإستقبل 
الخاص لألمين العام لألمم المتحدة 
روبرت  ونائبه  بالمبلي  ديريك 
بالمبلي  أدلى  اللقاء  بعد  واتكنز. 
بتصريح قال فيه: بداية أغتنم هذه 
الفرصة ألرحب بعودة الهدوء إلى 
أخرى  مرة  وأكرر  صيدا،  مدينة 
المتحدة  لألمم  العام  األمين  دعم 
الحفاظ  في  اللبناني  الجيش  لدور 
تركز  لبنان.  في  األمن  على 
الوزراء  رئيس  دولة  مع  الحديث 
للبنان  المتحدة  األمم  دعم  على 
قضية  فيها  بما  عدة  مجاالت  في 
المجتمعات  وحاجات  النازحين 
تعاوننا  وكذلك  تستضيفهم،  التي 
كما  اللبناني.  للجيش  ودعمنا 
على  ميقاتي  الرئيس  أطلعت 
لألمين  التقريرالجديد  مضمون 
بان كي مون  المتحدة  العام لألمم 
سينشر  الذي  القرار1701  بشأن 
والتطورات  المقبلين  اليومين  في 
في هذا المجال. هذا ما نقوم به كي 
ندعم ونشجع لبنان في هذا الوقت 

بالذات.

وزير العدل

ميقاتي وزير  الرئيس  إستقبل  كما 
العدل في حكومة تصريف األعمال 
شكيب قرطباوي الذي أطلعه على 
عن  الصادرة  القرارات  بعض 

التفتيش القضائي.

سفير تركيا

وإلتقى الرئيس ميقاتي سفير تركيا 
وبحث  أوزلديز  إينان  لبنان  لدى 
معه العالقات الثنائية. ونفى السفير 
وجود  اللقاء  بعد  سؤال  على  ردًا 
المخطوفين  شأن  في  جديد  أي 

اللبنانيين في أعزاز.

حكومة  في  المالية  وزير  رأى 
الصفدي  محمد  األعمال  تصريف 
«أن لبنان يمر بمرحلة عصيبة»، 
ولفت الى «أن ما يجمع اللبنانيين 
الوطن»،  وحب  االيمان  هو 
توحيد  «ضرورة  على  مشددًا 
لمواجهة  الصفوف  ورص  الكلمة 

األخطار المحدقة بالبلد». 
خالل  جاء  الصفدي  الوزير  كالم 
حفل غداء أقامه على شرفه عميد 
الشيخ مصطفى  سيف  آل  عشيرة 
الروضة  قاعة  في  سيف  أحمد 
في قضاء المنية الضنية بحضور 
المحامين  نقيب  الصفدي،  أحمد 
مالية  رئيس  الداية،  بسام  السابق 
طرابلس وسيم مرحبا، مدير العام 
للمؤسسة رياض علم الدين، رئيس 
اتحاد بلديات الضنية محمد سعدية 
المنية  بلديات  رؤساء  من  وحشد 
رابطة  رئيس  وعكار،  والضنية 
صبرا،  عمار  الضنية  مختاري 
مأمور نفوس بخعون الضنية عماد 
القادة  من  غفير  وجمع  الزغبي 
ورؤساء  الدين  ورجال  األمنيين 
واعضاء  والمصالح  الدوائر 
مجالس بلدية واختيارية وفاعليات 
ومشايخ  الضنية  المنية  ووجهاء 

عرب الشمال وأهالي المنطقة. 
عزفته  الذي  الوطني  النشيد  بعد 
البيئة،  لكشاف  الموسيقية  الفرقة 
نجله  الدعوة  صاحب  كلمة  القى 
بالوزير  مرحبًا  سيف  غازي 
معددًا  وبالحضور،  الصفدي 
انجزها  التي  الحيوية  المشاريع 
هذا  وقال: «ان  الصفدي،  الوزير 
الحضور  فيه  تجاوز  الذي  اللقاء 
بأن  يؤكد  مئات  ببضعة  األلف 

إكبار  تحية  بمثابة  هو  وجودهم 
الصفدي  الوزير  لمعالي  وتقدير 
في  الخير  بذرة  يزرع  الذي 
زيارتك  لمعاليه  وتقول   النفوس، 
تثبت بأننا الضيوف وأنت صاحب 
الذين  من  فأنت  والمنزل،  الدار 
ويخدمون  فيثمر  الشجر  يخدمون 
فنشتاق  عنا  تغيب  فيشكر،  البشر 
فتتفتح  الينا  تأتي  قلوبنا،  اليك كما 

الورود». 
سيف،  فايز  الشيخ  تحدث  ثم 
وتضحيات  انجازات  مستعرضًا 
الوزير  وألقى  الصفدي  الوزير 
الصفدي كلمة الختام فقال: «الحمد 
اليوم  هذا  في  جمعنا  الذي  هلل 
المبارك، والفضل هلل تعالى ولألخ 
الشيخ مصطفى سيف، األخ الحبيب 
«عدوى»  أحببت  لقد  والعزيز. 
الروضة والشيخ مصطفى وأوالده 
وأصدقائه  وعشيرته  وأحفاده 
كلها،  المنطقة  أحببت  وأحبائه، 
ولقد شعرت وأشعر في هذه البلدة 
الوادعة أنني بين اخواني وأهلي». 
«نحن  الصفدي:  الوزير  اضاف 
اليوم نمر بمرحلة عصيبة في هذا 
البلد، وما يجمعنا هو االيمان أواًل 
الجمع  وهذا  ثانيًا،  الوطن  وحب 
الكريم الذي نفتخر به يجسد حقيقة 
لبنان، هذا هو لبنان وهذا ما نصبو 
مسؤولية  جميعًا  علينا  وتقع  اليه. 
الصفوف  ورص  الكلمة  توحيد 
بلبنان  المحدقة  األخطار  لمواجهة 
على  لكم  وشكرًا  واللبنانيين. 
عاطفتكم ومحبتكم فأنتم أهل الطيب 
والكرم وهذا هو لبنان الذي نعتز 

ونفتخر به».
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استقبل وزير الشباب والرياضة في 
فيصل  األعمال  تصريف  حكومة 
كرامي في دارته بطرابلس، نقيب 
المنتخب  والشمال  اطباء طرابلس 
الدكتور ايلي حبيب يرافقه وفد من 
الرئيس  لتيار  االنتخابية  الماكنة 
االنتخابات  على  المشرفة  كرامي 
التكميلية لنقابة األطباء التي جرت 
مؤخرًا، وضم الوفد عضو مجلس 
الدن  صبحي  الدكتور  النقابة 

والدكتور  غانم  اكرم  والدكتور 
طالل البب. 

حبيب  النقيب  الدكتور  شكر  وقد 
الوزير فيصل كرامي على «الجهد 
أطباء  بتأييد  تمثل  الذي  الكبير 
له.  الخيري  االسالمي  المستشفى 
ماكنة  اعضاء  حبيب  شكر  كما 
وخالل  قبيل  االنتخابية  الكرامة 
أثبتت  والتي  االنتخابات  اجراء 
مع  تصرفها  وحسن  جدارتها 

داخل  السياسيين  األفرقاء  كل 
أنه  حبيب  الدكتور  وأكد  النقابة». 
تمثل  والتي  الفائزة،  والمجموعة 
ونجيب  كرامي  الرئيسين  تحالف 
والحزب  المردة  وتيار  ميقاتي 
عمل  فريق  سيشكلون  الشيوعي، 
مجلس  اعضاء  بقية  مع  مشترك 
خلف  السياسة  وسيتركون  النقابة 
النقابة  مصلحة  فيه  لما  ظهورهم 

واألطباء.

الشباب والرياضة في  شدد وزير 
فيصل  األعمال  تصريف  حكومة 
كرامي على ضرورة االنحياز الى 
وخيار  والمؤسسات  الدولة  خيار 
لقائه  خالل  كرامي  وأكد  الجيش، 
دارته  في  طرابلسية  شخصيات 
بطرابلس صباح اليوم، أن الجيش 
السلم  لحماية  المتين  الحصن  هو 
وكيان  المشترك  والعيش  األهلي 
موقف  يعكس  انه  ورأى  الدولة. 
طرابلس  في  الصامتة  األكثرية 
ولها  الشرعية  خيار  تلتزم  التي 

«اننا  وقال:  بدوره.  الثقة  ملء 
المفتي  االستقالل  رجل  ايام  ومنذ 
ومن  كرامي  الحميد  عبد  الرئيس 
بعده الرئيس الشهيد رشيد كرامي 
وحتى  كرامي  عمر  والرئيس 
ولم  خيارنا  نغير  لم  اللحظة  هذه 
نتزحزح قيد أنملة، فخيارنا الدولة 
الجيش  والمؤسسات وفي طليعتها 
موقف  يعكس  الموقف  وهذا 
المدينة،  في  الصامتة  األكثرية 
فطرابلس مع الجيش الذي لنا ملء 
معه  نكون  أن  وواجبنا  به  الثقة 

والجيش  دائمًا،  وأمامه  ووراءه 
السلم  لحماية  األخير  الحصن  هو 
وكيان  المشترك  والعيش  األهلي 
لديهم  للذين  بالنسبة  وأما  الدولة. 
مالحظات صغيرة أو كبيرة حول 
لفريق ضد  وانحيازه  الجيش  أداء 
المالحظات،  هذه  إن  أقول  فريق 
وإال  االعالم  في  مكانها  ليس 
ومن  سياسي،  كالم  الى  تحولت 
وهدفها  مسؤولة  مالحظات  لديه 
وطني فليتوجه مباشرة إلى السلطة 
السياسية أو إلى القيادة العسكرية». 

مع  الخير  كاظم  النائب  اجتمع 
المنية  فعاليات  و  بلديات  رؤساء 
دير  معمل  بموضوع  وتباحثوا 
عمار 2 واألثر البيئي الناتج عنه 
والضرر الذي قد يلحق بالمنطقة. 

عقد  االول  الجتماع  استكماال» 
المنية  بلدية  مركز  في  االجتماع 
خطة  على   المجتمعون  واتفق 

عمل لمواجهة هذه األخطار .

خضر  اهلل  عبد  االستاذ  تعيين  تم 
وهو  طرابلس  بلدية  لشرطة  قائدا 
كفه  ونظافة  بنزاهته  المعروف 

ومحبة الناس له 
عبد  للصديق  تتمنى  الوفاق  اسرة 
مهامه  في  والتوفيق  النجاح  اهلل 
الصعوبات  من  بالرغم  الجديدة 

الكبيرة التي تنتظره 

الستقبال  التحضير  اطار  في 
لهذا  الكريم  رمضان  الخير  شهر 
العام وحرصًا منه على ان يكون 
والحركة  االقتصادي  الوضع 
النائب  اجتمع  ناجحان،  التجارية 
التجارة  غرفة  في  فاضل  روبير 
والصناعة والزراعة مساءً الثالثاء 
وبحضور   2013/6/18 في 
رئيس الغرفة بالوكالة امين المال 
السيد توفيق دبوسي ورئيس بلدية 
العميد  الغزال،  د.نادر  طرابلس 
بسام االيوبي، فواز الحلوة رئيس 
ومجموعة  طرابلس  تجار  جمعية 
في  والتجار  االعمال  رجال  من 
لبحث  التداول  تم  حيث  المدينة، 
اجل  من  الممكنة  الطرق  افضل 
خالل  التجارية  الحركة  تنشيط 
افضل  وتوفير  الكريم  الشهر  هذا 
المتسوقين من  امام حركة  السُبل 
تم  وقد  المدينة.  وخارج  داخل 
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طرابلس  لبلدية  تابعة  ارض  على 
من  ومنعها  الجنوبي  المدخل  عند 
الوقوف في التّل ومستديرة كرامي 

مما يسهل الحركة امام الزوار.

وقد جرت مناقشة عامة لكل هذه 
ان  على  االتفاق  وتمّ  الطروحات 
تكون االجتماعات مفتوحة للمتابعة 

والنجاح الخطة.
رأى وزير الشباب والرياضة في 
فيصل  االعمال  تصريف  حكومة 
في طرابلس  الوضع  «ان  كرامي 
ويبشر  احسن  الى  حسن  من 
«مطالبة  الى  الفتا  بالخير»، 
اقرار  بضرورة  المدينة  وزراء 
لالغاثة  العليا  للهيئة  مالية  مبالغ 
بعدما  اليها،  بحاجة  طرابلس  الن 
ارخت االحداث السياسية واالمنية 

بظاللها على المدينة».
الى  االمنية  والقوى  الجيش  ودعا 
استكمال الخطة االمنية الموضوعة 

لطرابلس.
استقباله  اثر  جاء  كرامي  كالم 
الجسر  نديم  شارع  في  مكتبه  في 
بطرابلس وفدا من عشيرة آل سيف 
والبداوي  النحلة  وادي  واهالي 
حسن  البلدية  رئيس  تقدمهم 
الذي  الضحية  ووالد  غمراوي 
باشكال  يوما   40 نحو  قبل  سقط 
سيف  عبداهلل  االمنية،  القوى  مع 
عائلة  الى  اضافة  العائلة  ووجهاء 

وعائالت  ريا  محمود  الضحية 
وريا  سيف  من   13 ال  الجرحى 
كرامي  استقبل  كما  واالحمد. 
القدم  كرة  اندية  رؤساء  من  وفدا 
جرى  حيث  والشمال،  بطرابلس 
عرض الوضاع اللعبة والتعديالت 
اللبناني  االتحاد  في  حدثت  التي 
لكرة القدم. وتطرق الحضور الى 
االستحقاق االنتخابي المقبل للجنة 
كرامي  واكد  لالتحاد،  التنفيذية 
دعمه الي مرشح يتم التوافق عليه 
ان  على  الشمال  اندية  قبل  من 
يتمتع بالكفاءة والمسؤولية، مشددا 
مقعد  على  الحفاظ  على  حرصه 
مقعد  على  حرصه  كما  طرابلس 
رؤساء  وشكر  الشمال.  محافظة 
المتواصل  دعمه  لكرامي  االندية 
سيما  ال  االندية  مسيرة  النجاح 
استلمتها  التي  المالية  المساعدات 
تسلمه  بعد  االولى  للمرة  االندية 

وزارة الشباب والرياضة.
واعضاء  رئيس  كرامي  والتقى 

قوة  لرياضات  اللبناني  االتحاد 
الرمي والدفاع عن النفس برئاسة 
رافقه  قصاص  وليد  الدكتور 
المركز  حققوا  الذين  االبطال 
االول على العالم في بطولة العالم 
اثينا  في  اقيمت  التي  الرمي  لقوة 
- اليونان من 27 ايار ولغاية 2 

حزيران الحالي.
من  وفدا  كرامي  استقبل  كذلك 
اللواء  لنادي  االدارية  الهيئة 
االمين  تقدمه  طرابلس  الرياضي 
الوفد  وقدم  صبيح،  ناجي  العام 
في  لبنان  لبطولة  الذهبية  الميدالية 
التي احرزها  الكيغ بوكسينغ  لعبة 
للعام  نعوشي  عماد  النادي  العب 
وتقدير  محبة  كعربون   ،2013
للوزير كرامي الذي دعم الرياضة 
الندية  مالية  مساعدات  وقدم 
صبيح  ونوه  والشمال.  طرابلس 
بالجهود الجبارة التي بذلها كرامي 
لرفع مستوى الرياضة في طرابلس 

وكل لبنان.

الفيحاء  بلديات  اتحاد  رئيس  رفع 
الدكتور  طرابلس  بلدية  رئيس 
الثقة  طرح  جلسة  الغزال  نادر 
المفترضة قانونيًا بعد مرور ثالث 
سنوات على والية المجلس البلدي 
وذلك بسبب عدم اكتمال النصاب .
اليها  دعا  قد  كان  والتي  الجلسة 
الثانية على  للمرة  الغزال  الرئيس 
لم  األعضاء  لرغبة  بناء  التوالي 
يكتمل نصابها بعدما حضر احدى 
عشر عضوًا مع الغزال في حين 
حضر سبعة أعضاء ممن طرحوا 
الثقة بالرئيس وطالبوا بعقد الجلسة 

مقر  خارج  سياراتهم  في  ليبقوا 
بلدية طرابلس في حين تغيب ستة 
، وتجدر  أعضاء ألسباب مختلفة 
من  األمر  هذا  أن  الى  االشارة 
شأنه أن يؤدي الى شلل كامل في 

انتهاء  بعد  خاصة  البلدي  العمل 
االعتمادات التي كانت مقررة لليد 
العاملة وللساعات االضافية للعمال 
بسبب عدم انعقاد جلسات للمجلس 

البلدي.  
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أقامت عائالت العزم المنتجة حفل 
الدورات  في  للمشاركات  تخريج 
خصصت  والتي  نظمتها   التي 
لتدريب ما يزيد على مئة فتاة على 
مهارات الخياطة والتطريز والحفر 
العباءات  وصناعة  الشمع  على 
الغذائي  والتعليب  والمعلوماتية 
اإلدارة  وحدة  مدير  بحضور   ...
المركزية في جمعية العزم  األستاذ 
عز الدين غندور ومديرة  الموارد 
ضناوي.  إيمان  األستاذة  البشرية 
في  المحاضرات  قاعة  في  وذلك 

باب  في  العزم  جمعية  مركز 
النشيد  بداية  طرابلس.  في  الرمل 
العزم  ونشيد  اللبناني   الوطني 
العزم  عائالت  لمسؤولة  كلمة  ثم 
بارودي  هدى  األستاذة  المنتجة  
بالمباركة  كلمتها  استهلت  التي 
للبنانيين كافة وللمسلمين على وجه 
رمضان  شهر  بقدوم  الخصوص 
فرحته  اختلطت  الذي  المبارك  
بفرحة تخريج بناتنا بفضل الجهود 
التي بذلت ال سيما من جانب إدارة 

الجمعية والقيمين عليها. 

ثم ألقت اآلنسة رشا غية كلمة باسم 
جميعة  فيها  شكرت  الخريجات 
هذه  نظمت  التي  والسعادة  العزم 
الدورات و مولتها، وتوجهت إلى 
الرئيس ميقاتي بالقول : «بما أنكم 
وتزرعون  اإلحسان،  أهل  من 
فبصماتكم  تحلون  أينما  الخير 
أهل  قلوب  في  محفورة  الكريمة 

طرابلس والشمال وكل لبنان. 
وفي الختام، جرى توزيع الشهادات 
الجميع  وشارك  الخريجات  على 

في حفل كوكتيل.

المنتخبة  االدارية  الهيئة  عقدت 
لرابطة مختاري طرابلس-الشمال 
الرابطة  مركز  في  في  اجتماعا 
على  المهام  لتوزيع  مخصص 
االعضاء.وتم االتفاق على وتوزيع 
اآلتي:-  الشكل  على  المسؤوليات 

ربيع مراد ..رئيسا- أحمد لحلوح 
..مستشار أول للرئيس-على عجايا 
للرئيس-أحمدابو  ثان  ..مستشار 
شاكر..نائب الرئيس- فتحي حمزة 
.امين  طيبا  السر-أحمد  ..امين 
كبارة  العامة- مصطفى  العالقات 

عيناتي  الصندوق-نجيب  ..امين 
المصري  الرزاق  ..محاسب-عبد 
تجاه  مسؤول  و  الشعراني..مدير 
الحكومة-خضر المصري ..نائب 
امين السر- سمير دباغ ..مسؤول 

االعالم...

حكومة  في  المال  وزير  استقبل 
الصفدي  محمد  االعمال  تصريف 
في  مكتبه  في  االربعاء  اليوم 
شركات  جمعية  من  وفدًا  الوزارة 
ميرزا  اسعد  برئاسة  الضمان 
بين  المشترك  التنسيق  اطار  في 

الوزارة والجمعية.
على  الوفد  من  الصفدي  واطلع 
بعض  في  الجمعية  نظر  وجهة 
المسائل الضريبية المتعلقة بالقطاع 
الجمعية  بين  بحثها  يجري  والتي 

ومديرية الواردات في الوزارة. 

التضامن  ملتقى  رئيس  قام 
االقتصادي في لبنان النقيب عامر 
أرسالن على رأس وفد من الملتقى 
بزيارة الرئيس المكلف تمام سالم 
في دارته في المصيطبة، حيث عقد 
في  البحث  خالله  جرى  إجتماع 
اللبنانية  الساحة  على  المستجدات 
عموما والطرابلسية بشكل خاص.

وقد أثنى أرسالن على الجهد الذي 
يقوم به الرئيس سالم، ال سيما على 
صعيد إصراره على تشكيل حكومة 
على  مشددا  وطنية»،  «مصلحة 
األطراف  كل  تبادر  أن  ضرورة 
الحكومة  تلقف شعار  الى  اللبنانية 
تسهيل  على  تعمل  وأن  العتيدة 
عملية التأليف وعدم وضع العصي 
في دواليب القطار الحكومي، وأن 
الوطنية  المصلحة  بتغليب  تقوم 
الشخصية  المصالح  كل  على 
األخرى، خصوصا أن لبنان بات 
الى  ويحتاج  االنفجار  حافة  على 
أنه  مؤكدا  إنقاذية سريعة،  مبادرة 

في حال حصول هذا االنفجار فانه 
وباال»  وسيكون  أحدا،  يوفر  لن 
كل  أرسالن  ودعا  الجميع.  على 
التيارات السياسية الى رفع شعار 
والعمل  الجميع»  فوق  «لبنان 
بوحيه وتنفيذه واقعا على األرض، 
الرئيس  مع  الكامل  والتعاون 
الحكومة  تشكيل  أجل  من  سالم 
كل  تنفيذ  نحو  منها  واالنطالق 
الداهمة  الدستورية  االستحقاقات 

وفي مقدمتها االنتخابات النيابية.
سالم  للرئيس  أرسالن  وعرض 
طرابلس،  في  العامة  األوضاع 
والحال الذي وصلت إليه العاصمة 
األمنية  التوترات  بفعل  الثانية 
تدهورا  تنعكس  التي  المتالحقة 
إقتصاديا مخيفا، مطالبا إياه بالعمل 
على  المعنية  األجهزة  كل  مع 
المدينة  ربوع  في  األمن  إستعادة 
أوال، وتفعيل كل مرافقها ثانيا بما 
يؤدي الى نهضة إقتصادية يتطلع 

إليها الجميع.

رعت القوى األمنية ممثلة بمسؤول 
اللبناني  الجيش  مخابرات  فرع 
الحسن  عامر  العميد  الشمال  في 
ببنين في منزل  بلدة  مصالحة في 
عبد الرحمن البستاني بين عائالت: 
سعدالدين،  الحزوري،  الرفاعي، 
بين  إثر خالف وقع  وحداد وذلك 
خلفية  على  المذكورة  العائالت 
للشيخ  متوقعة  كانت  التي  الزيارة 
لزيارة  عكار  الى  األسير  أحمد 
الجرحى السوريين الذين تم نقلهم 
الحكومي». «حلبا  مستشفى  الى 

رئيس  بحضور  المصالحة  تمت 
«التجمع الشعبي العكاري» النائب 
السابق وجيه البعريني ونجله وليد، 
المرعبي،  طالل  السابق  الوزير 
خالد  النائب  ممثال  ضاهر  ربيع 
األمن  قوى  في  والنقيب  ضاهر، 
مسؤول  الرفاعي،  محمد  الداخلي 
فرع مخابرات الجيش اللبناني في 
بلدية  رئيس  طعوم،  ميالد  عكار 
وفاعليات  الكسار،  كفاح  ببنين 

البلدة ووجهاء العائالت.
وألقى الشيخ حسان الرفاعي كلمة 

دعا فيها الناس «الى االبتعاد عن 
االقتتال، والعودة الى تعاليم الدين 

االسالمي والتسامح والغفران».
الدكتور  ببنين  بلدية  رئيس  وأكد 
ستبقى  ببنين  «أن  الكسار  كفاح 
وأبنائها وهي ال  بعائالتها  عزيزة 
تتخلى عن أحد من أبنائها»، الفتا 
الى «ضرورة فك خيوط الفتنة بين 
الغيوم  وإبعاد  الواحدة  البلدة  أبناء 

السوداء». 

بالتعاون  الثقافية،  الرابطة  نظمت 
للبنان  الثقافي  المجلس  مع 
الدين  صالح  ومركز  الشمالي، 
للثقافة واإلنماء، واتحاد المترجمين 
العرب، ندوة حول كتاب «مسيرة 
ماٍض  بين   ( العرب:  عند  التعليم 
وغدٍ  أليم...  وحاضٍر  مشرق... 
اإلله  عبد  للدكتور  مرتجى(» 
ميقاتي، بحضور مدير عام وزارة 
ومدراء  طالب،  فيصل  الثقافة 
ثقافية  وفعاليات  جامعات  وأستاذة 

وتربوية وإجتماعية.
فكلمة  افتتاحًا.  الوطني  النشيد 
«أمين  الثقافية  الرابطة  لرئيس 
«هذه  أن  خاللها   عويضة»رأى 
الثقافي  الحراك  تدعم  الندوة 
الصورة  على  ردًا  الطرابلسي، 
القاتمة التي شاعت نتيجة األحداث 
األليمة المتكررةفي مدينتنا، والتي 
رفع  إلى  المدني  بالمجتمع  دفعت 
مدينة  بجعلها  مناديًا  عاليًا  صوته 

منزوعة السالح».
ودعا إلى رصّ الصفوف وتوحيد 
مكونات  بين  واألهداف  الجهود 
نشر  أجل  من  الفاعلة  المجتمع 
ثقافة الحوار وقبول اآلخر، إلنقاذ 

الشمال وكل لبنان.
الدين  مركز صالح  رئيس  أعقبه 
هاشم  الدكتور  واإلنماء  للثقافة 
وقت  في  قال:»  الذي  األيوبي 
طرابلس  تصوير  فيه  يحاولون 
كمدينة للرعب، ُنصرّ، نحن محبو 
هذه المدينة،على أن نظهر وجهها 
والعلماء.  للعلم  كمدينة  الحقيقي، 
عبر المساهمة في الحراك الثقافي 

في مدينة الفيحاء».

الثقافي  المجلس  رئيس  تحدث  ثم 
للبنان الشمالي الدكتور نزيه كبارة 
متناواًل مضمون الكتاب مشيرًا إلى 
أن هذا الكتاب يأتي مكماًل لكتاب 
النعمة»،  «فقه  السابق  ميقاتي  د. 
مؤكدًا على أن التعّلم والتعليم نعمة 

من نعم اهلل على اإلنسان.
وقال أن:»هذا الكتاب يؤطر لعالقة 
تكاملية في عملية التعليم، يمكن أن 
تستفيد منها مؤسسات التعليم العالي 
إلى  مشيرًا  األبحاث».  مراكز  أو 
أن الباحث لديه من الخبرة العملية 
الذي  األمر  يكفي،  ما  والنظرية 
الموضوعات  على  إيجابًا  انعكس 
واألفكار والطروحات الواردة في 

الكتاب.
اتحاد  عام  أمين  كلمة  كانت  ثم 
بسام  الدكتور  العرب  المترجمين 
يستغرب  فيها:»قد  جاء  بركة 
المرء، كيف أن مهندسًا اختصاصيًا 
بآخر ما توصلت إليه التكنولوجيا 
الحديثة من اكتشافات، يعكف على 
كتابة مؤّلف في أمور ال تمت إلى 
فعبد  اختصاصه.  إلى  وال  علمه 
«فقه  في  كتابًا  نشر  ميقاتي  اإلله 
يصدر  اآلن  هو  ها  ثم  النعمة» 
والتعلم  التربية  في  آخر  كتابًا 

والتعليم..».
وتابع: «في حياته، كما في أعماله، 
كما في مؤلفاته، عبد اإلله مؤمن 
يتدبر  بالفقه،  عالم  هو  بل  وتقي، 

القرآن ويعمل به».
من  يبدو  كما  «الكتاب،  وقال: 
من  انطالقًا  يصل،  العنوان، 
الحاضر، ما بين الماضي المشرق 

والمستقبل المأمول.

وهي  بذاتها  قائمة  مؤسِّسة  ألنها 
ليست  وألنها  وشيّدت،  بنت  التي 
الجنان  النساء، دعت جامعة  ككل 
إلنسانة  الوفاء  وقفة  الوقوف  إلى 
علمية  صروحًا  وأنشأت  عّلمت 
العربي،  والوطن  لبنان  بها  يفخر 
دول  كل  من  مقصدًا  وأصبحت 
العالم؛ وذلك من خالل حفل تأبيني 
جامعة  ومؤسّسة  لرئيسة  رسمي 
منى  الدكتورة  األستاذة  الجنان 
قبل  من  تكريمها  تمّ  حيث  حداد 
العماد  الجمهورية  رئيس  فخامة 
«وسام  وتقليدها  سليمان  ميشال 

المعارف».
حضر الحفل كل من فخامة رئيس 
سليمان  ميشال  العماد  الجمهورية 
النواب  مجلس  رئيس  ودولة 
الرئيس  ودولة  بري  نبيه  األستاذ 
األستاذ نجيب ميقاتي ممثلين بمدير 

عام التعليم العالي األستاذ الدكتور 
سعد  الرئيس  دولة  جمّال،  أحمد 
الوزير  بمعالي  ممثاًل  الحريري 
مفتي  سماحة  الجسر،  سمير 
مالك  الدكتور  والشمال  طرابلس 
الشعار ممثاًل بأمين الفتوى الشيخ 
الداخلية  محمد إمام، معالي وزير 
شربل  مروان  العميد  والبلديات 
ممثاًل بالمالزم أول محمد يوسف، 
معالي وزير الخارجية والمغتربين 
ممثاًل  منصور  عدنان  األستاذ 
معالي  اشراقية،  أحمد  بالدكتور 
وزير المال األستاذ محمد الصفدي 
الحلوة،  مصطفى  بالدكتور  ممثاًل 
معالي وزير سليمان فرنجية ممثاًل 
الجيش  قائد  دياب،  باألستاذ رفلي 
بالعقيد  ممثاًل  قهوجي  العماد جان 
وليد الكردي، مدير عام األمن العام 
اللواء عباس ابراهيم ممثاًل بالمقدم 

خطار ناصر الدين، رئيس مكتب 
الرائد  طرابلس  في  الدولة  أمن 
بلديات  اتحاد  رئيس  الرز،  فادي 
الفيحاء الدكتور نادر الغزل، رئيس 
وليد  األب  لبنان  جامعات  رابطة 
للوكالة  اإلقليمية  المديرة  موسى، 
األستاذة  الفرنكوفونية  الجامعية 
إلى  باإلضافة  ناكوزي،  سلوى 
أكاديمية  وشخصيات  دول  سفراء 
وتربوية  واقتصادية  واجتماعية 

وأمنية.
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نهر  بلديات  اتحاد  رئيس 
ورئيس  عكار  االسطوان- 
االستاذ  بلدة  مزرعة  بلدية 
في  الشيخ  صباح  احمد 
حديث لجريدة الوفاق، حول 
االعمال والمشاريع االنمائية 

البلدية
حول  بجواب  مستهاًل   يبدأ 
وضع البنى التحتية في البلدة 
وخاصة التلوث الحاصل في 
المبتذلة  المياه  جراء  النهر 
نهر  فيه:»  تتسرب  التي 
ايضا  المعروف  االسطوان 
بنهر الخريبة، من أهم األنهر 
اعالي  من  ينبع  عكار،  في 
دير جنين، ويصب في بلدة 
تل عباس، وهي مياه عذبة 
تروي المزروعات وبحسب 
تبين  البيولوجية  الدراسات 
انها انظف بقعة مياه نهرية 
أصيب  لكنه  لبنان.   في 
النمو  إثر  عدة  سنوات  منذ 
المضطرد، خاصة  السكاني 
في  القائمة  البلدات  تلك  في 
محيطه بالتلوث البيئي جراء 
المجاري  مصبات  تحويل 
الصحية اليه، بل تحول في 
مكب  الى  منطقة  من  أكثر 
للنفايات مما أدى الى تلوث 
مجاريه ال سيما في المناطق 
سهل  وسط  يجتازها  التي 
البحر.  الى  وصوال  عكار 
دراسة  بصدد  اليوم  نحن 
صحي  صرف  مشروع 
محطات  مع  للمنطقة، 
الدرس  قيد  وهو  تكرير، 
دوالر.  مليار  نحو 2  كلفته 
الحلول  ايجاد  من  بد  وال 
السريعة لهذه المشكلة لدرء 
الخطر.» ويتابع :» بالنسبة 
لمياه الشفة تأتينا من القبيات 
 5 منذ  انشأت  شبكة   عبر 

قامت الوفاق في زيارة الى 
لفت  ما  واول  القبيات  بلدة 
الذي  البلدة  هذه  في  نظرنا 
يوم  انه  السبت  يوم  صادف 
خلية  البلدة  فكانت  النظافة، 
نحل.. عمل جماعي.. الكل 
يعمل، اهل البلدة والجمعيات 
والبلدية... يجمعون النفايات 
المترامية... كان فعاًل مشهدًا 
حضاريًا بإمتياز نأمل رؤيته 

في كل البلدات والمناطق.
مع  بحديث  قامت  الوفاق 
الرئيس عبدو حول مشاريع 

البلدية ودورها االنمائي.
عبدو  عبدو  الرئيس  يقول 
تأخير  حول  جواب  في 
البلدية:»  المستحقات 
الماضي مع  الشهر  اجتمعنا 
بخصوص  الداخلية  وزير 
منا  طلب  الذي  المستحقات 
الحكومة،  مراجعة  بدوره 
في  متراكمة  ديون  لها  ألن 
تتمثل  والتي  البلديات  ذمة 
بتكلفة جمع النفايات، والحمد 
الوصول  استطعنا  اننا  اهلل 
عن  االفراج  في  نتيجة  الى 
صعيد  على  االموال،  هذه 
آخر شدد الرئيس عبدو على 
للمخطط  تعديل  ضرورة 

الوفاق  لجريدة  حديث  في 
عمر  ناجي  الرئيس  يتحدث 
العويك عن اعمال البلدية:» 
في  البلدات  اغلبية  تعاني 
الصرف  مشاكل  من  لبنان 
الفوار  وحارة  الصحي 
كغيرها من القرى اللبنانية، 
االنماء  مجلس  الى  لجأنا 
مشروع  لتنفيذ  واالعمار 
من  بدعم  الصحي  الصرف 
اتحاد بلديات زغرتا وبعض 
فقسم  المانحة،  الجهات 
المشروع الى عدة خطوات 
طويلة  تمويل  خطة  مع 
االمد بسبب التكلفة المرتفعة 
الفوار  وترتبط  للمشروع، 
بالبداوي وفور االفراج عن 
سنباشر  البلدية  المستحقات 

العمل في المشروع. 
نحن  الشفة  لمياه  بالنسبة   
بصدد دراسة مشروع انشاء 
شبكة مياه على نفقة السفارة 
الخالف  ولكن  االيطالية 
الموجود بين مجلس االنماء 
واالعمار وبين السفارة حال 

دون التنفيذ.
بتوسيع  البلدية  قامت  لقد 
ووضعت  البلدة  مداخل 

قضاء  في  ببنين  بلدة  تقع 
القرى  ككل  وهي  عكار، 
االهمال،  يطالها  العكارية 
وتحتاج الى التنمية  كواحدة 
القضاء،  بلدات  اكبر  من 
يتحدث  للوفاق  حديث  وفي 
رئيس  كسار  كفاح  الدكتور 
المشاريع  عن  ببنين  بلدية 
لقد  البلدة:»  في  االنمائية 
بتنفيذ مشروع  البلدية  قامت 
الطريق الدائري الجديد من 
افران البيادر ومدخل ببنين، 
وينتهي عند مشتل الزراعية، 
المئتا  كلفته  بلغت  وقد 
مشروع  اما  دوالر،  الف 
بصدد  كنا  الذي  المستشفى 
االن  حتى  ينفذ  فلم  انشائه 
وعودًا  تلقينا  اننا  العلم  مع 
المشروع  هذا  بدعم  كثيرة 
اال انها وعودًا كاذبة. وفيما 
خص االوتوستراد فقد لزّم 
االنماء  مجلس  قبل  من 
واالعمار، من المنية وصواًل 
قمنا  عياش،كما  الشيخ  لبلدة 
بإنشاء مجمع رياضي وهو 
االنمائية  المشاريع  اهم  من 
ليس  تحقيقها  استطعنا  التي 
فقط على صعيد عكار وانما 
ككل،  لبنان  صعيد  على 
الستمائة  كلفته  تجاوزت 
هذا  اميريكي.  دوالر  الف 
باالضافة  الى دعم الجدران 
التجميلي،  بالحجر  العامة 
الداخلية  الطرقات  وتعبيد 
زلنا  وتشجييرها.وما 
البلدية  المستحقات  بإنتظار 
 ، المشاريع  باقي  إلستكمال 
العامة  الحديقة  كمشروعي 

ومدينة المالهي.» 
الصحي  الصرف  عن 
كسار:»  الدكتور  يكمل 
كثافة  فيها  ببنين  بلدة  ان  

مصلحة  بها  قامت  سنوات 
مياه عكار مع العلم ان هذه 
الشبكة غير صالحة للشرب 
المواصفات  توافر  لعدم 

الصحية المطلوبة.»
احمد  الرئيس  ويتابع 
المشاريع  تمويل  الشيخ:» 
الصندوق  من  يكون  البلدية 
كونه  الخير  ايادي  وبعض 
ما  مانحة،  جهات  يوجد  ال 
االنمائية  المشاريع  يجعل 

تسير ببطئ شديد. «
بلدة  لمزرعة  بالنسبة 
الشيخ  الرئبس  يستكمل 
من  بعدد  قمنا  لقد  كالمه:» 
فيها،  االنمائية  المشاريع 
الداخلية  الطرقات  كتعبيد 
االشغال  وزارة  بمساعدة 
العامة والنقل، باالضافة الى 
االمطار.  لمياه  اقنية  انشاء 
دراسة  على  اليوم  ونعمل 
ونحن  اخرى.  مشاريع 
وزير  نطالب   كبلدية 
االسراع  العامة  االشغال 
العالقة. المشاريع  بت  في 
انشاء  الى  باالضافة  هذا 
وتجهيزها  رسمية  مدرسة 
وبناء  الصحية،  بالمنتفعات 
قصر بلدي يتألف من ثالث 

طبقات فيها قاعات للرياضة 
ومستوصف  والمطالعة 
المانحة  الجهات  قدمت  وقد 
المطلوبة. التجهيزات  كامل 
الصحي  للصرف  بالنسبة  
الجور  البلدة على  زالت  ما 
الصحية كونه ال توجد شبكة 
بواسطة  تفرغ  الجور  وهذه 
الصهاريج. على صعيد اخر 
تقوم البلدية بدعم الجمعيات 
بتوعية  تقوم  التي  المحلية 
محاضرات  عبر  الشباب 
باالضافة  واجتماعية  ثقافية 

الى المهرجانات».
الرئيس  ويختم 
الدولة  حديثه:»نطالب 
االموال  عن  باالفراج 
لتكملة  للبلديات  المستحقة 
العالقة.  االنمائية  مشاريعهم 
مسؤوليتي  واقع  ومن 
البلدة  هذه  على  وحرصي 
دولة  الى  نصل  ان  اطمح 
البشر  فيها  نبني  متحضرة 
الى  باالضافة   والحجر. 
تعزيز عالقات ودور بلديات 
عكار مع بلديات المهجر ما 
ويعزز  يخدم مصالح عكار 

مكانتها. «

التوجيهي  الذي يحتاج الى 
تعديل التصنيف».

قمنا  لقد  الرئيس:»  ويتابع 
بتنفيذ سوق الحرف بالتعاون 
مع جمعية نسائية في البلدة، 
وتشكيل بعض اللجان االهلية 
نقوم بدورات تدربية  ، كما 
لللغات والكمبيوتر والفنون.
على  البلدية  تعمل  كما  
السياحة البيئية، فالقبيات بلدة 
ولكننا  ومصيف،  سياحية 
المشاكل  من  الكثير  نعاني 
شبكة  التحتية،  البنى  في 
ومحطة  الصحي  الصرف 
بها،هذا  الملحقة  التكرير 
باالضافة الى المشاكل التي 
بإزدياد  اليوم  تظهر  بدأت 

والخروقات  النزوح  حركة 
اعمال  وارتفاع  االمنية 
السرقة وخاصة على القرى 

الحدودية»
توعية  نشاطات  وعن 
الرئيس  يختم  الشباب 
هجرة  من  الحد  حديثه:» 
الشباب هو حلم كل لبناني، 
ولكن هذا األمر يحتاج الى 
أمّا  حكومي،  ودعم  سياسة 
فنحن  للنشاطات  بالنسبة 
نقوم بالتعاون مع الجمعيات 
تقافية  بنشاطات  األهلية 
بشكل  وترفيهية  ورياضية 
مكتبة  لدينا  يوجد  دائم،كما 
بدورات  ونقوم  للمطالعة، 

تدريبية للشباب. «

الصرف  وشبكة  سكانية 
تعد  لم  الموجودة  الصحي 
اقسامها  وبعض  كافية، 
من  قسمًا  ان  كما  مهترئ، 
الجور  على  زال  ما  البلدة 
الصحية التي تفرغ بواسطة 
الصهاريخ محدثة تلوثًا بيئيًا  
تغور  عندما  خاصة  كبيرًا 
االرض،  في  المياه  هذه 
محطة  الى  نحتاج  نحن  لذا 
الضغط.  لتخفيف  تكرير، 
في  فلدينا  الشفة  مياه  اما 
عمرها  مفجرة  عينًا  ببنين 
وهي  سنة،   300 من  اكثر 
تسقي كل ببنين، لذا قمنا بمد 
شبكة لمياه الشفة مع غرف 
الجامعة  مع  بالتعاون  تعقيم 
خاصة  وشركة  االمريكية 
تكفل عملية الصيانة اال انها 
المنازل  كل  الى  تصل  لم 
يتم  السكان  ومع زيادة عدد 
بتنظيم  ارتوازية  آبار  حفر 
مع  وبالتعاون  البلدية  من 
واالعمار  االنماء  مجلس 

وبدعم من هيئات مانحة.»
بحسب  اليوم  ببنين  تفتقر   
المراكز  الى  كسار  الرئيس 
والرياضية  الثقافية 

واالجتماعية<

بإنشاء  البلدية  قامت  وقد 
صيفي-  رياضي  ملعب 
شتوي هو ثاني اكبر ملعب 
على مستوى لبنان، ومجهز 
الرياضية،  الوسائل  بأحدث 
الوكالة  من  مدعوم  وهو 

االمريكية للتنمية
:»تجدر  كسار  ويكمل 
انشأت  البلدية  ان  االشارة 
اجتماعية  ثقافية  لجنة 
الجمعيات  مع  بالتعاون 
واثمر  ببنين،  في  الموجودة 
تجهيز  عن  التعاون  هذا 
إلقامة مهرجان رمضانيات 
حرفي  معرض  مع   2013
ومهني، ومحاضرات توعية 
الى  باالضافة  ومسرحيات. 
السنوي  العديد من االنشطة 
كمهرجان  والمهرجانات 
ببنين،  في  االولى  المرأة 
باالضافة الى مشروع ببنين 
السفارة  مع  بالتعاون  للطفل 
الشؤون  ووزارة  االيطالية 
االجتماعية.» ويختم الدكتور 
باالمل  حديثه  كسار  كفاح 
معيشي  مستوى  تحقيق  في 
ومطالبة  ببنين  ألهل  افضل 
مسؤولياتها  بتحمل  الدولة 

تجاه هذه البلدة.

الجدران  ودعمت  مستديرة 
حملة  مع  بالموزاييك 
جانبي  وتشجيير  لترصييف 
الكينا  بأشجار  الطريق 
ونفذت  كما  والصفصاف. 
من  األمطار  لمياه  أقنية 
تم  وقد  البلدية  صندوق 
في  اإلنارة  وضع  تحسين 
البلدة. إضافة الى قيام اتفاق 
مع أصحاب مولدات اإلنارة 
أحياء  بعض  انارة  على 

البلدة». 
الرئيس  يكمل  شبابيًا 
ناديين  البلدة  في  العويك:» 
واجتماعيًا  ثقافيًا  يهتمان 
تتابع  والبلدية  ورياضيًا 
دورة  أقيمت  وقد  نشاطهما، 

كل  تضم  شعبية  قدم  كرة 
سباق  مع  البلدة  شباب 
للدراجات، كما بدأنا بإنشاء 
وتقيم  القدم  لكرة  ملعب 
البلدية دورات تقوية لطالب 
المدارس الرسمية و توزيع 
كما  المتفوقين.  على  الهدايا 
اننا بصدد تحضير لمشروع 
والصغار  للكبار  شامل 
ويسمى باليوم القروي الذي 

يتضمن لوحات قديمة.»
ناجي  الرئيس  وختم 
العويك:» اطالب الدولة بفك 
اسر اموال البلديات لتسهيل 
يخدم  بما  وتسريعه  العمل  

مصالح الناس.»
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وياتي هذا القرار استكمااًل لمسيرة 
يرعاها  التي  التحديث  و  التطوير 
 » شعار  تحت  حمزة  الدكتور 
المكان  في  المناسب  الرجل 

المناسب.... «.
سلوم  عباس  لالستاذ  مبروك 

هذاالتقدير

 » الحميد  نور   » مركز  أقام  لقد 
المركز  صاحبة  من  وبتوجيهات 
إحتفاال»   » البابا  دينا   » السيدة 
خالله  تم   ، لألطفال  ترفيهيا» 
المتحركة  للدمى  مسرحي  عرض 
وجبة  تناول   ، ترفيهية  ألعاب   ،
هي  المرفقة  والصور   ، غذائية 
بعض  أطفال  مع  المركز  ألطفال 
دعوتهم  تمت  التي  األيتام  دور 
الفرحة  على  خيردليل  هي  والتي 
وجوه  على  رسمها  إستطعنا  التي 

هؤالء الصغار .

بيروت  في  الواقع  جمعية  أطلقت 
  AUL بالتعاون مع نادي خريجي
الواقع  «جائزة  بعنوان   مسابقة 
ضمن  وذلك  العلمي»  للتميز 
تقدمها  التي  الطالب  أنشطة خدمة 
جمعية الواقع إلى جانب عدد من 

الخدمات المتنوعة.
األحد  صباح  المسابقة   أقيمت 
التاسع من حزيران في مبنى  في 
ثالث  ستقدم  التي    AUL جامعة 
للطالب  دراسية  منحة  عشرة 
الفائزين إلى جانب الجوائز النقدية 

التي ستقدمها جمعية الواقع.

رئيس  المسابقة  إطالق  حضر 
مصطفي  المهندس  الواقع  جمعية 
األستاذ  التنفيذي  ومديرها  بنبوك  
نادي  ورئيس  حسون  فطين 
األستاذ    AULجامعة خريجي 
عباس سلوم ومدير االمتحانات في 
جامعة AUL األستاذ هاني الفوال  
إلى جانب عدد من أعضاء اللجنة 
الثقافية واللجنة الشبابية في جمعية 

الواقع. 
ترحيب  بكلمة  المسابقة  استهلت 
بالطالب  حسون  األستاذ  من 
المدارس  الذين قدموا من مختلف 
لبنان وفي  الرسمية والخاصة في 
وحول   . صعبة  ظروف  ظل 
رئيس  تحدث  الواقع  جمعية 

معرفا  بنبوك  المهندس  الجمعية 
بدورها مع تأكيده على أن الهدف 
أن   » المسابقة   هذه  وراء  من 
نصل من خالل الطالب إلى لبنان 
ارقى مع فكرأرقى»  وبدوره أكد 
االستاذ سلوم في كلمته على أهمية 
التعاون بين الجمعيات و»التناوب 
إلنجاح  المسؤوليات  تحمل  على 
المشاريع المشتركة» وثمن الجهد 
المشترك الذي بذلته كل من الواقع 
و جمعية نادي خريجي AUL  في 
إطالق جائزة الواقع للتميز العلمي 
الطالب  تحفيز  في»  ومساهمتها  
على التنافس من اجل التميز» واكد 
في»    AUL جامعة  دور  على  
فتح  دورأساسي على صعيد  لعب 
باب التميز أمام الطالب وإعطائهم 
عبر  طموحاتهم  لتحقيق  الفرصة 
تقديم عدد من المنح الدراسية والذي 
لسائرالجامعات  محفزا  سيكون 
لبنان  في  التربوية  المؤسسات  و 
دور  على  وأثنى  حذوها»  لتحذو 
تعمل  باعتبارها  الواقع  جمعية 
الحواجز  وإزالة  الشمل  «لم  على 

بين اللبنانيين».
وقد عبر الطالب وأولياء أمورهم 
عن فرحتهم بهذه المسابقة وامتنانهم 
انتقاء  جعلت  أنها  الواقع  لجمعية 
تنافسيا وليس محسوبيات  الطالب 
الذين  االمور  أولياء  بين  ومن   .

جامعة  في  السياحة  كلية  نظمت 
تعليمية  المنار في طرابلس رحلة 
تركيا  في  اسطنبول  مدينة  الى 
وذلك لتدريب الطالب على إعداد 
األخرى  البالد  لزيارة  رحالت 
واتخاذ اإلجراءات المناسبة لتوفير 
الرحلة  في  للمشاركين  الراحة 
واالستفادة من كامل الوقت للتعرف 
المدينة  وطبيعة  خصائص  على 

مشاهدة  وكذلك  يزورونها  التي 
هذه  كل  وربط  األثرية  معالمها 
المعلومات بتاريخ المدينة المزارة 
من  عدد  الرحلة  هذه  في  .شارك 
الطالب بإشراف أساتذة إلرشادهم 
المعطيات  جميع  الى  وتوجيههم 
الواجب مراعاتها بما يضمن نجاح 
مع  يتوافق  بما  المنظمة  الرحالت 

رغبات المشاركين في الرحلة .

محمود  األستاذ  تحدث  حضروا 
الجمعية  بجهود  مشيدا  تميم  حسن 
المواطن  خدمة  في  ودورها 
هالة  الطالبة  وعبرت  والمجتمع. 
شومان عن سرورها بهذه المنافسة 
للطالب  «تحديا  اعتبرتها  التي 
ليثبت نفسه ويستحق التميز وسبيال 

لتحقيق الطموح»

فريق  TEDxAzmiStreet  قام 
بتنظيم الحدث الثاني لهذه السنة  

 حيث حضره 165 شخصا تجمعوا 
في بيت  الفن في طرابلس.

يهدف  كاليفورنيا  من  مؤتمر  هو 
إلى نشر أفضل األفكار في جميع 

  TEDx .أنحاء العالم
:TEDxAzmiStreet    

طرابلس  شباب  من  فريق  هو 
هدفهم إعطاء األمل للناس و حثهم 
على المضي قدما و تبني األفكار 
الفن و  التكنولوجيا و  الحديثة من 
القيام بتغيرات تبدأ على المستوى 
الفرد و تنتقل لتطال المجتمع ككل.

الصعبة   األمينة  األحداث  رغم   
التي تمر  فيها المدينة في هذه األيام 
الجمهور  و  المنظمون  إستطاع 
من  جعله  و  الظروف  كل  تحدي 

انجح المؤتمرات لهذه ألسنة 
الطفولة  المؤتمر  موضوع  كان 
كنا نحملها معنا و  التي  واألحالم 
األن.  األحالم  هذه  أصبحت  أين 
كما تخلل المؤتمر حلقة فنية على 
العود مع مصطفى حداد و ابراهيم 
الجمهور  امتعوا  قد  و  رجب 
العود  لبقاء  المميز تكرسا  بعزفهم 

تراث طرابلسي أصيل

الرئيس عدنان الخطيب في حديث 
العهد  حديثة  بلدية  هي  للوفاق:» 
دراسات  من  العديد  لدينا  لذا   ،
البنية  وتحديث  لتطوير  المشاريع 
بتلزيم  قمنا  لقد  البلدة.  في  التحتية 
العربية  لشركة  النفايات  مشكلة 
ارضًا  اخذنا  وقد  مليون  بتكلفة 3 
من المشاع إلنشاء مطمر نفايات.
كما عهدنا الى ثالث عائالت بجمع 
النفايات ووضعها في المستوعبات 
الجاهزة، ثم تأتي االلية وتأخذها. 
بين  نسمة   2700 نحو  البلدة  في 
سوريين،  ونازحين  البلدة  سكان 
على  اضافي  عبء  يشكل  ما 
النفايات.على  تجمع  التي  الشركة 
زلنا  ما  الصحي  الصرف  صعيد 
بواسطة  تفرغ  التي  الجور  على 
مع  سوء  االمر  ويزداد  صهريج، 
ازدياد اعداد النازحين السوريين. 
صرف  مشروع  بدراسة  قمنا  لقد 
بلديات  صحي على صعيد خمس 
اال  االوروبي،  لالتحاد  قدمناه 
بسبب  عليه  الموافقة  يتم  لم  انه 
ثم عدنا   ، الصخرية  البلدة  طبيعة 
وقدمناه الى الدولة اللبنانية  فكان 

تصرف  اموال  توجد  ال  الجواب 
لبلدة اكروم، لكنهم وعدونا بالسعي 
الصندوق  من  المشروع  لتمويل 

الكويتي .»
لمياه  الخطيب:»بالنسبة  ويتابع 
الشفة طلبنا شركة لدراسة امكانية 
بناء خزان بارتفاع 7 امتار يكفي 
المياه عبر  2000 نسمة وتسحب 
الشركة  ان  اال  واساطل  بواسير 
اجرت الكشف الميداني ثم رحلت 
ولم تعد.ونعمل اليوم على دراسة 
قطعة  على  بلدي  قصر  مشروع 
ارض «مشاع»، ويتضمن القصر 
تقام  للمحاضرات   وقاعة  مكتبة 

فيها الندوات واالجتماعات.»
الخطيب:»اشكر  الرئيس  وختم 
خالل  من  االوروبي  االتحاد 
الذي  واإلعمار  االنماء  مجلس 
قام بشق طريق زراعية وتعبيدها 
الطرقات  ومعها  كلم،   3 بطول 
الداخلية والعامة، كما نشكر وزير 
العريضي  غازي  العامة  االشغال 
على تسهيله امور عكار فيما خص 
ونطالب  وتوسيعها.  الطرقات 
الدولة مساعدة البلدة على ضرورة 

وتغيير  وفرزها  االراضي  مسح 
شبكة الكهرباء.

لما  اثرية  بلدة  تعتبر  السهلة  بلدة 
كل  في  منتشرة  اثارات  من  فيها 
في  كاتدرائية  اكبر  ففيها  جوانبها 
لذا  ومزارات  االوسط،  الشرق 
فهي تحتاج لتعزيز دورها السياحي 

واالثري.»

رئيس بلدية السهلة  -  اكروم
 عدنان حسن الخطيب:

يوجد في السهلة - اكروم اكبر كاتدرائية 
في الشرق االوسط

طرابلس  مستشفى  ادارة  اقامت 
الحكومي حفل تكريم بمناسبة عيد 
العالمي  الممرض  وعيد  العمال 
وذلك  القانونيات  القابالت  وعيد 
ادارة  مجلس  رئيس  بحضور 
ادارتها  واعضاء  المستشفى 
عدرة  ناصر  االستاذ  ومديرها 
الدين  علم  ليلى  د  كرمت  حيث   ,
ورئيس  الحكومة  مفوض  كرامي 
حسن  االستاذ  مستركلين  شركة 

غانم بمناسبة حصول المستشفى 
اولى  درجة  االعتماد  نتيجة  على 
كما كرمت ادارة المستشفى جميع 
والقبالت  والممرضين  العاملين 
القانونيات المعتمدين في المستشفى 

وكانت كلمات للدكتور فواز حالب 
واالستاذ  االدارة   مجلس  رئيس 
من  المستشفى  مدير  عدرة  ناصر 
الحفل  تخلل  وقد  المناسبة,  وحي 
تسليم الدروع لكل من د علم الدين 
كرامي واالستاذ حسن غانم, وفي 

الختام كان حفل كوكتيل
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برعاية  لبنان  معا  جمعية  نظمت 
فيصل  والرياضة  الشباب  وزير 
ماراتون  نصف  كرامي  عمر 
تحت  الرابع  الدولي  طرابلس 

خّلينا  واحد  «الهدف  شعار 
أكثر  بمشاركة  للسالم»  نركض 
مختلف  من  عداء   20000 من 
المناطق اللبنانية ومن ثمانية دول 

واوروبية، ومشاركة عدد  اسيوية 
طرابلس  وسياسيي  فاعليات  من 
وهيئات  االمنيين  والقادة  والشمال 
المجتمع المدني وتالمذة المدارس 

وطالب الجامعات.وبدأت السباقات 
من أمام منزل الرئيس ميقاتي في 
المحترفين  بالعدائين  المعرض 
بمسافة 21 كلم وبمشاركة أصحاب 

المقعدون،  الخاصة  الحاجات 
كلم   2 الفرح  سباق  الى  إضافة 

وسباق السالم 5 كلم .
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مدير التحرير
هدى بياسي

نائب
رئيس التحرير
ريما ايعالي

هيئة التحرير: مروى ملقي - ميساء منصور-
 ياسمين األيوبي - نسرين شلق - سارة مراد - بشرى آمنة

مدير مكتب بيروت : غسان حلواني

فاكس: 06/614314

حبيبته  وعشقه,  شغفه  انها 
ومكان  اوان  كل  في  المعلنة 
ويشهد على تعلقه بها اكثر من 
تلفزيوني ,  150 فيلم وثائقي 
الحضاري  وجهها  تحاكي 
حكايات  وتحكي  المشرق 
اهلها في دورة حياتهم اليومية 
يتمسك  الصعاب  ورغم 
وبقدرتها  بمستقبلها  بااليمان 
جراحات  فوق  التعالي  على 
في  وهام  سكنها  الزمن.. 
هنا  عمل  وراء  سعيا  أحيائها 
وفرة  رغم  هناك  وانجاز 
فرص النجاح خارج بواباتها.

االعالمي  حكاية  هذه 
محمد  التلفزيوني  والمخرج 
طرابلس  مع  توتنجي  احسان 
معه  اليوم  تجول  )والوفاق( 
مفندة بعض نجاحاته باحثة في 
تحققت  انجازات  عن  جعبته 

واخرى قيد االنتظار.
محمد  عن  شخصية  نبذة 

توتنجي
في  اجازة  على  محمد  حاز 
اليرموك  جامعة  من  االعالم 
 1995 عام  االردن  في 
للبرامج  منفذ  كمخرج  ليعمل 
والثقافية  والسياسية  االخبارية 

 WTV على الهواء في محطة
عامين  لمدة  االردنية  الوطنية 
ممثال  لبنان  الى  بعدها  عاد 
االردنية   JO SAT لمحطة 

فيه.
في  توتنجي  محمد  واسهم 
محطات  من  عدد  تأسيس 
طرابلس  في  المحلية  التلفزة 
ومحطة    SAT كتلفزيون 
LMPD حيث برزت موهبته 
وقد  العالية  المهنية  وكفائته 
باسم  اذاعية  محطة  اسس 
مع  أغلقت  طرابلس  صوت 
االعالم  تنظيم  قانون  صدور 

المرئي والمسموع. 
دبلوما  توتنجي  محمد  يحمل 
من  التلفزيوني  االخراج  في 
للدراما  الدولية  االكاديمية 
تدريب    –  TOT ودبلوم 
مراكز  ثالثة  من  المدربين – 
دولية هي مركز العالم الكندي 
العربية  الدولية  واالكاديمية 
في  البشرية  التنمية  ومركز 

لبنان.

صعيد  على  التحضيرات 
الدورات االعالمية ؟

محمد  االعالمي  يصب 

في  اهتمامه  اليوم  توتنجي 
في   متخصصة  دورات  تنظيم 
التلفزيوني  الريبورتاج  انتاج 
على  هو  اسسها  حقيبة  وفق 
نظام ) أي ماس( مدة الدورة 

ثالثة ايام ) 15 ساعة(.
امتحانها  اجراء  بعد  يحصل 
دولية  شهادة  على  المتدرب 
العالم  مركز  من  بها  معترف 
الدولية  االكاديمية  او  الكندي 

العربية.
الدورة  هذه  من  ويستفيد 
التجارية  المؤسسات  كل 
والخدماتية والتربوية ويكتسب 
مهارة  الدورة  بعد  المتدرب 
كتابة السيناريو, مهارة تشكيل 
مهارة   , التلفزيونية  الصورة 
وتركيب  الصوت  تسجيل 
الموسيقى التصويرية , مهارة 
المونتاج التلفزيوني , ومهارة 

تنظيم االرشيف

االنجازات على صعيد الدورات 
االعالمية؟

انجز المدرب االعالمي محمد 
في  تاريخه  حتى  توتنجي 
طرابلس عددا من هذه الدورات 
العزم  مركز  من  كل  في 

الثقافي ومركز العزم لالبحاث 
البيتكنولوجيا وتطبيقاتها التابع 
في  للدكتوراه  العالي  للمعهد 

الجامعة اللبنانية. 
ويسجل له في مساره المهني 
: جامعة  في كل من  دورات 
االردن  في  التطبيقية  البلقاء 
الخوارزمي في االردن  ,كلية 
وجامعة الجنان في طرابلس 

االفالم  على صعيد  انجازاتكم 
الوثائقية ؟

اكثر  اليوم  توتنجي  جعبة  في 
من مئة وخمسة واربعين فيلم 
وثائقي منوع, بمعظمها تعكس 
لمدينة  الحقيقية  الصورة 
يتناقلها  كما  وليس  طرابلس 
االعالم ومن ابرز هذه االفالم: 
من  اعلى  صوتنا  ليكن   -

صوت الرصاص
- رؤية تحريرية

في   1998 عام  له  كان   -
السياحية  مهرجانات طرابلس 
البطولة(  ام  الفيحاء)  كليب 
من  عدد  على  حاز  الذي 
جهات  من  التقدير  رسائل 

محلية مختلفة.
  NORTH  MEDIA

NETWORK
لقد اطلق عبر وسائل التواصل 
االنترنت  عبر  االجتماعي 
  NORTH  MEDIA( شبكة 
NETWORK  )  و هي اول 
متخصصة  تلفزيونية  شبكة 
االيجابي  الوجه  بتسويق 
لمدينة طرابلس خاصة وللبنان 
عدد  ويعاونه   . عام  بوجه 
الفذة  االعالمية  المواهب  من 
وتحتل  المتحمس  والشباب 
متقدما  موقعا  اليوم  شبكته 
الفايسبوك في  لدى مستخدمي 
طرابلس والشمال والتي تحتاج 
الى كل دعم ورعاية نظرا لما 
للمجتمع  خدمات  من  تقدمه 

المحلي وطرابلس واهلها.

كلمة اخيرة؟
ينظر محمد اليوم بعين االمل 
تحدث  تلفزيونية  محطة  الى 
الجليد  جدار  وتكسر  فارقا 
بينها وبين المجتمع بكل اطيافه 
شراكة  على  ويعول  والوانه 
المدني  المجتمع  مع  فاعلة 
شراكة اعالمية حقيقية تصبح 
صانعة  االعالم  وسيلة  فيها 
للحدث وليس مجرد ناقل له. 

NORTH MEDIA NETWORK الوفاق تحاور االعالمي محمد توتنجي مؤسس شبكة
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كرم نادي المتحد طرابلس العبيه 
خالل  مسيرته  وداعمي  والعباته 
حفل  خالل   2013/2012 موسم 
عشاء أقامه على شرفهم في مطعم 
الشباب  وزير  بحضور  البالما، 
رئيس  كرامي،  فيصل  والرياضة 
مجلس إدارة معرض رشيد كرامي 
رئيس  قبيطر،  حسام  الدولي 
النادي أحمد الصفدي، وحشد من 

المهتمين.
بداية تم عرض فيلم وثائقي تناول 
مسيرة المتحد وإنجازاته، ثم ألقى 
من  كل  فيها  شكر  كلمة  الصفدي 
مسيرته  في  المتحد  وساند  دعم 
االول  الداعم  رأسهم  وعلى 
وفر  الذي  الصفدي  محمد  الوزير 
من  إنطالقا  االمكانيات  كل  لنا 
شبابها  بطاقات  بطرابلسو  إيمانه 

يزال  وما  كان  والذي  وإمكانياتهم 
المتحد  يبقى  أن  مسؤولية  يحملنا 

وطرابلس في الطليعة. 
وأثنى الصفدي على جهود الالعبين 
الفني، مشيدا  والجهاز  واالداريين 
مارس  الذي  كرامي  بالوزير 
وفعال،  قوال  المتوازن  االنماء 
للمرة  طرابلس  في  به  فشعرنا 
األولى من خالل إنجاز رفع الغبار 
عن القاعة الرياضية بعد 37 عاما 
من االهمال، ونحن كرياضيين ال 
نستطيع إال نثني على هذا االنجاز، 
ال سيما في مساندة الوزير كرامي 
والشمال،  طرابلس  في  لألندية 
حيث وألول مرة من سنوات عديدة 
الدولة  من  بمساعدات  يشعرون 
كانوا محرومين منها، منوها بلفتة 
الذي  المتحد  نادي  تجاه  كرامي 
سيكون دائما على قدر المسؤولية 

وعند حسن ظنه..
واعتبر الصفدي أن داعمي الفريق 
هم الشركاء األساسيون في عائلة 
أن  الى  االنتباه  الفتا  المتحد، 

على  طرابلس  تساعد  مساهماتهم 
ادخال الفرحة الى قلب كل إنسان 

متعطش لالنتصار.
الموسم  الى  الصفدي  وتطرق 
الذي  النقاش  عن  كاشفا  الحالي، 
عن  االدارية  الهيئة  في  جرى 
ماهية الفريق وعن وظيفته في أن 
يكون متواضعا أم منافسا، ال سيما 
في ظل كل االمكانيات الهائلة التي 
لكننا  األخرى،  األندية  تختزنها 
أن  نرضى  لن  بأننا  قرارا  أخذنا 
نقبل  ولن  مغيبة،  طرابلس  تكون 
إال أن يكون لطرابلس فريق يليق 
وأحالمهم،  أهلها  وبطموحات  بها 
وقد وفقنا بالتعاقد مع أبطال ونجوم 

في كرة السلة.
وختم: إن المتحد أصبح أكبر من 
فريق أو نادٍ، بل هو بات رسالة 
أبناء  لكل  كبيرا  وحلما  وأمال 
قائاًل:  الصفدي  وشدد  طرابلس. 
«خلينا نضل متحدين تنرجع العز 

لطرابلس». 
ثم ألقى الوزير كرامي كلمة شكر 

فيها الصفدي على عاطفته، مؤكدا 
نكون  لمدينتنا  قدمنا  مهما  أننا 
أنجز  ما  أن  الى  الفتا  مقصرين، 
في طرابلس لم يكن ليبصر النور 
الرئيس نجيب ميقاتي  لوال تعاون 
والوزير محمد الصفدي اللذين كانا 
االنجازات  لكل  أساسيين  داعمين 
الرياضية التي قمنا بها. كما لفت 
كرامي إلى أن وزارة المال هي أم 
الوزارات، وبالتالي لو لم يصرف 
هذه  لتنفيذ  المال  الصفدي  الوزير 
ننجز  أن  استطعنا  لما  المشاريع، 

شيئا. 
المتحد  تجربة  أن  كرامي  ورأى 
الرياضية تستحق أن تكون نموذجا 
يحتذى، فالمتحد إستطاع في زمن 
الدرجة  الى  يرتقي  أن  قياسي 
األولى، وحقق إنجازات مهمة في 
حضوره  وكان  اللبناني  الدوري 

العربي مشرقا. 
في  أرى  أنا كطرابلسي ال  وقال: 
المتحد مجرد ناد رياضي، بمعنى 
أن دوره في هذه المرحلة التي تمر 

لغرفة  الزجاجي  المبنى  في  اقيم  
والصناعة  والزراعة  التجارة 
معرض   ، والشمال  طرابلس  في 
والشمال  طرابلس  من  صناعات 
في  المال  وزير  ممثل  بحضور 
محمد  االعمال  تصريف  حكومة 

،امين  الحلوة  مصطفى  الصفدي، 
توفيق  اللبنانية  الغرف  اتحاد  عام 
بلديات  اتحاد  رئيس  دبوسي، 
من  وعدد  الغزال  نادر  الفيحاء 
ورجال  واالقتصاديين  الصناعيين 

االعمال ومهتمين .

دور  إنه  أهم وأعمق،  المدينة  بها 
أبعاد وطنية، فطرابلس بحاجة  له 
في  تصدير صورة حضارية  الى 
زمن صارت فيه صورتها مشوهة 
لألسف، وفوق ذلك فان المتحد هو 
أن  وأريد  للمدينة،  نجاح  صورة 
نجاحا  أكثر  كان  المتحد  أن  أقول 
من الحكومة في طرابلس، وأكثر 
المدينة  ونواب  وزراء  من  نجاحا 
المدينة  سفير  يكون  أن  ويستحق 

بامتياز.
وجه  المتحد  بيّض  لقد  وأضاف: 
وتحية من  لبنان،  طرابلس ووجه 
القلب الى رئيس أقوى محور في 

طرابلس، محور الرياضة والمحبة 
الصفدي،  أحمد  والرقي  والثقافة 
وزارة  في  واجباتنا  أبسط  ومن 
من  نكون  أن  والرياضة  الشباب 
أصبحت  أنني  وبما  الداعمين، 
وزير  وانا  مستقيلة،  حكومة  في 
مستقيل، أعلن صراحة بأنني أيضا 

متحد ومن جمهور المتحد. 
الدروع  توزيع  جرى  ذلك،  بعد 
على داعمي الفريق، والى الوزير 
الهيئة  اجتمعت  كما  كرامي، 
االدارية والجهاز الفني والالعبين 
تقديريا  درعا  وقدموا  والالعبات 

الى الصفدي. 


