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تأسست عام 2001

دبوسي:  زيارة الوزير حكيم فاتحة لتعاون مثمر، وثقتنا كبيرة بمعاليه
غرفة  رئ��ي��س  دب��وس��ي،  توفيق  رح��ب 
اإلقتصاد  وزير  والشمال، مبعالي  طرابلس 
بحضور  حكيم،  آالن  الدكتور  والتجارة 
فؤاد  باإلنابة  والتجارة  اإلقتصاد  عام  مدير 
الفيحاء  بلديات  إحت��اد  ورئيس  فليفل، 
نادر  الدكتور  طرابلس  بلدية  رئيس   /
والتجارة  اإلقتصاد  مصلحة  غزال،ورئيس 
في الشمال زهير حليس، وعدد منأعضاء 
وأعضاء  ورؤس���اء  الغرفة  إدارة  مجلس 
املناطق  مختلف  م��ن  التجار  جمعيات 
مجالس  واع��ض��اء  ورؤس����اء  الشمالية 
البلدية واإلختيارية والهيئات والفاعليات 
ورج��ال  وسيدات  الشمالية  اإلقتصادية 
ونقابات  وتعاونيات  وجمعيات  اعمال 
املهن  ونقابات  واعضاء  رؤس��اء  سيما  ال 
صناعية  وجتمعات  مصارف  ومدراء  احلرة 
وحرفية ومصدرين زراعيني. وكانت ضيفة 
اللقاء سفيرة إسبانيا في لبنان ميالغروس 
الفخري  القنصل  يرافقها  هيرناندو 
إلسبانيا ورئيس مجلس إدارة معرض رشيد 
قبيطر.  حسام  املهندس  الدولي  كرامي 
بداية  منذ  قدم  قد  دبوسي،  الرئيس  وكان 
اللقاء درعًا تقديرية للوزير حكيم، عربون 
وعلى  الوطنية  مواقفه  على  ملعاليه،  شكر 
زيارته األولى ملدينة طرابلس، وعلى حركته 
املتواصلة وأنشطته املتعددة، بحيث ال يترك 
خاللهم  من  ويؤكد  إال  مناسبة  أو  موقعًا 
اإلقتصادي  النمو  لتحقيق  املتواصل  سعيه 
اللبنانية، وأن  املناطق  املتساويفي مختلف 

زيارته لغرفة طرابلس والشمال، هي فاحتة 
مبعاليه  كبيرة  ثقتنا  وأن  مثمر،  لتعاون 
سواء أخذت حكومته الثقة أم لم تأخذها. 
على  “إننا  قائاًل:  دبوسي  تابع  ويسعدنا 
معاليه  وتطلعات  رؤية  مع  كامل  إنسجام 
الوطني،  بإقتصادنا  النهوض  الى  بالنسبة 
معاليه  الى  وقالبًا  قلبًا  مشدودين  ونحن 
الذي يطلق ورشة اللقاءات مع زمالءنا في 
الغرف اللبنانية وهيئاتنا اإلقتصادية والتي 
حلضور  بدعوتنا  القريب  باألمس  توجت 
إجتماع حول “اجلودة وبرامجها واملشاريع 
املتعلقة بها« في القصر اجلمهوري برعاية 
الرئيس  فخامة  من  داع��م  وحضور  كرمية 
ملعالي  ونسجل  سليمان.  ميشال  العماد 
حترك  ورش��ة  في  أنه  حكيم  آالن  الدكتور 
في  الوطني  اإلقتصاد  مبصلحة  ضنًا  دائم 
اإلقتصادية،  مؤسساته  وإمناء  منوه  حتقيق 
القطاع  بذهنية  الينا  ومعاليهآتي  ال  كيف 
اخلاص ومنهجيته وتطلعاته، وان ما يتمتع 
به من مواصفات، جتعلنا على تفاهم ووفاق 
املستويات،  كل  على  وذل��ك  معه،  تامني 
طرابلس  غرفة  في  معاليه  وأننانستضيف 
على  إستطالعية  بجولة  ليقوم  والشمال 
الغرفة  ومشاريع  وبرامج  اقسام  مختلف 
لتتكون لديه فكرة ميدانية عن تقدم سير 
جمعية  سيما  ال  مشاريعها  كل  في  العمل 
تطوير األعمال )البيات( و مختبر فحص 
ومراقبة اجلودة التي يخطو خطوات متقدمة 
بإجتاه التطوير والتحديث ويلعب دورًا مميزًا 

املستهلكأو  حماية  ناحية  من  إن  به  ميتاز 
وهي  الغذائية،  السالمة  تأمني  ناحية  من 
وبرعاية  تدفعنا  التي  األساسية  املرتكزات 
كرمية من معالي الوزير الدكتور آالن حكيم 
التعاون  بروتوكول  وإب���رام  توقيع  ال��ى 
الثالثي قوامه مديرية حماية املستهلك في 
وزارة اإلقتصاد والتجارة ، وغرفة طرابلس 
في  الفيحاء  بلديات  وإحت���اد  والشمال 
السالمة  وتوفير  املستلك  حماية  مضمار 
التوجهات  اهم  من  باتت  التي  الغذائية 
الوطني  امل��س��ت��وى  على  ليس  الوقائية 
العاملي،  امل��س��ت��وى  على  وإمن���ا  وح��س��ب 
اإلستراتيجي  اخليار  بهذا  ملتزمون  ونحن 
القطاعني  بني  املشتركة  اجلهود  وتتضافر 
العام واخلاص إلطالق ورشة تعميم برامج 
ثم  ومن  أهدافها.  وبلوغ  ودوافعها  اجلودة 
حيث  حكيم،  آالن  الوزير  معالي  حتدث 
أش��ار ال��ى ال���دور احل��ي��وي ال��الف��ت ال��ذي 

في  والشمال،  طرابلس  غرفة  به  تقوم 
التعقيد،  والبالغة  الصعبة  املرحلة  هذه 
يجب  قساوتها  على  العامة  الظروف  وأن 
أن ال نستسلم لها، وأن لدينا من مقومات 
وطنية  ب��إرادة  عليها  والتغلب  مقاومتها 
ضروريني  والتضامن  التكاتف  وأن  صلبة، 
مرحلة  أي  م��ن  األك��ث��ر  املرحلة  ه��ذه  ف��ي 
كل  مواجهة  على  مصممون  وأننا  أخرى 
طرابلس  مدينة  الى  مجيئي  وأن  الصعاب 
كل  حاجز  كسر  نريد  أننا  على  للتأكيد 
احملاذير وكل احملظورات واننا نتهيأ ليكون 
لنا برامج ومخططات تهدف الى النهوض 
بإقتصادننا الوطني وأننا نعتقد أن ما نقوم 
تأسيسية  مرحلة  مبثابة  هو  لها  ونعد  به 
تتوفر  وأن  املقبلة  املراحل  على  تنسحب 
قبل  من  املجال  ه��ذا  في  املتابعة  عناصر 
الوزارة املقبلة ألن فترة قصيرة من عمرهذه 
على  املهلة  حيث  من  تساعد  ال  احلكومة 

اإلقتصادي  العام  ال��رأي  يتمنى  ما  حتقيق 
بالنسبة  قصيرة  جد  هي  مهلة  في  حتقيقه 
القطاعات  مختلف  تطال  التي  للبرامج 
وأننا  والتسويقية  والسياحية  اإلقتصادية 
لدينا  فنحن  اجل��ودة  مبسألة  يتعلق  ما  في 
محوريتني:  مسالتني  على  يرتكز  توجه 
تامني  والثانية  للمستهلك  حوافز  األولى 
السالمة  توفير  عبر  املستهلك  هذا  حماية 

الغذائية. 
جال  البروتكول  على  التوقيع  وبعد 
الغرفة  مشاريع  على  حكيم  الوزير  معالي 
كل  في  األعمال  سير  تقدم  على  وإطلع 
)البيات(  األع��م��ال  تطوير  جمعية  من 
الى  إنطلق  ثم  ومن  اجلودة  مراقبة  ومختبر 
لقاء ضم  معرض رشيد كرامي حيث عقد 
دبوسي  توفيق  والرئيس  حكيم  الوزير 
ورئيس مجلس إدارة معرض رشيد كرامي 
مبختلف  التشاور  مت  حيث  قبيطر  حسام 
وحتديث  تطوير  على  تساعد  التي  السبل 
التشريعات اخلاصة باملعرض وكذلك إعداد 
روزنامة ألنشطة متنوعة من شأتنها تفعيل 
يساهم  شمالي  إقتصادي  كمرفق  دوره 
دورة  وتطوير  إنعاش  في  فعلية  مساهمة 
احلياة اإلقتصادية وذلك باإلستناد الى مبدأ 
الشراكة بني القطاعني العام واخلاص. وفي 
الوزير  ملعالي  مأدبة تكرميية  أقيمت  اخلتام 
املدعوين  من  كبير  عدد  حضرها  حكيم 
وبلدية  إقتصادية  وهيئات  فاعليات  من 

وجمعيات ونقابات.

عن  طرابلس  في  الثقافية  الرابطة  اعلنت 
بتاريخ  االرب��ع��ون  الكتاب  معرض  افتتاح 
كرامي  رش��ي��د  م��ع��رض  ف��ي   2014/4/2
ميقاتي  جنيب  الرئيس  دولة  برعاية  الدولي 
املادية  والعقبات  الصعوبات  كل  متحدية 
واألم��ن��ي��ة  السياسية  واألوض�����اع  ج��ه��ة  م��ن 
طرابلس  مدينة  بها  متر  التي  واالقتصادية 
بهذه  كثيرين  فوجئ  وقد  أخرى.  من جهة 
الرابطة  عليها  أقدمت  التي  اجلريئة  اخلطوة 
على  تخيم  التي  العصيبة  الظروف  ظل  في 
تنظم  أنها  إذ  واملنطقة،  ولبنان  طرابلس 
معرضا يواكبه نشاًطا ثقافًيا ملدة إثني عشر 

يوًما من الساعة الرابعة عصًرا وحتى التاسعة 
يقارب  ما  إل��ى  متتد  مساحة  وعلى  م��س��اًء, 
مشاركني  وع���دد  م��رب��ع  متر  آالف   5000
متنوعة  مؤسسة  يقارب 100  ما  إلى  يصل 
واملؤسسات  واملكتبات  النشر  دور  منها 
الثقافية  واجلمعيات  والهيئات  التربوية 
أن  الرابطة  استطاعت  حيث  واالجتماعية، 
جتمع عدد كبير من املشاركني على اختالف 
إنتمائاتهم السياسية واحلزبية والطائفية حتت 

سقف واحد وضمن نشاط مشترك جامع.
رئيس  مع  لقاء  من  الب��د  ك��ان  عليه  بناء 
الرابطة الثقافية االستاذ رامز الفري للحديث 
عن املعرض والتحضيرات لهذا العام والذي 
ق���ال: م��ع��رض ال��ك��ت��اب االرب���ع���ون 2014 
واالب��داع,  واحلرية  للثقافة  مهرجانا  يشكل 
 , راقية   – اجتماعية   - اقتصادية  وتظاهرة 
نرجو من خاللها املساهمة في حتريك عجلة 
طرابلس  ف��ي  ال��راك��دة  االقتصادية  ال���دورة 
ياتي  اليوم  معرضنا  انا  والش��ك  والشمال. 
وفي  حاد,  واقليمي  محلي  توتر  مع  متزامنا 
ظل مرحلة يسودها غيوم سجاالتنا الداخلية, 
فان   , احلادة  االقتصادية  ازمتنا  وانعكاسات 
خيارنا , رغم الصعوبات واملعيقات كان ان 
يستمر معرضنا السنوي فسحة امل ورجاء.

وأنتم  اخلطوة  ه��ذه  على  جت��رأمت  كيف 
غير  املدينة  في  األوض���اع  ب��أن  تعلمون 

مستقرة ومعرضة في أية حلظة لإلنفجار؟

ب��ض��رورة  ق��وي��ة وم��ؤم��ن��ني  إرادت���ن���ا  - إن 
الظروف  كانت  مهما  بالعمل  االس��ت��م��رار 
واملصاعب وعندما اتخذنا قرارنا بالسير هذا 
من  بأنه  االعتبار  بعني  أخذنا  باملعرض  العام 
من  كبير  معنا عدد  يتجاوب  أن ال  املمكن 
على  أصرينا  ذل��ك  من  وبالرغم  املشاركني 
السير بتنظيم املعرض مهما كان العدد اذ اننا 
آخذين عهًدا على أنفسنا أن ال نتوقف عن 

تنظيم النشاطات مهما كانت الظروف .
املكتبات  ع��دد  ب��أن  يقول  م��ن  هناك 
املشاركة خجواًل فما ردك على هذا األمر؟ 
- إن هذا التساؤل نسمعه كل عام تقريًبا 
ولكن أنا أريد أن أذكر املتسائلني بأن وضع 
العام  عن  ع��ام  كل  يتراجع  لألسف  املدينة 
يعلم  املدينة  أه��ل  من  واجلميع  قبله  ال��ذي 
علم اليقني بأن ال أحد يأتي من خارج املدينة 
وحتى ولو بزيارة خاطفة فكيف يريدون من 
في  املشاركة  والعربية  اللبنانية  النشر  دور 
املكتبات  ولكن  مباشرة.  بصورة  املعرض 
إصدارات  أجنحتها  ضمن  تعرض  املوجودة 
ألن  والعربية.  اللبنانية  النشر  دور  لعشرات 
خارج  من  يشارك  أن  يريد  ال��ذي  العارض 
الوضع  م��ن  تخوفه  إل��ى  ب��اإلض��اف��ة  امل��دي��ن��ة 
إيجار  يترتب عليه كلفة  املدينة  األمني في 
موظفني  وكلفة  بضائع  نقل  وكلفة  اجلناح 
املدينة ملدة  اإلقامة في  داخل اجلناح وكلفة 
أسبوعني على األقل وبالتالي سيتحمل أعباء 

مادية كبيرة لذلك يفضل أن يرسل إصداراته 
إلى أي مكتبة محلية مشاركة في املعرض مما 

يوفر عليه كل هذه التكاليف.
التي قمتم بها هذا  التحسينات  ما هي 

العام؟
بوسعنا  م��ا  بكل  قمنا  نحن  بالفعل   -  
لتحسني  امل��ت��واض��ع��ة  إم��ك��ان��ي��ات��ن��ا  وض��م��ن 
املوكيت  حيث  م��ن  باملعرض  التجهيزات 
وعلى  جديدة  كلها  املستعملة  واألجنحة 
مستوى عالي من اجلودة وجتهيزات الصوت 
واإلنارة والتجديد في احلملة اإلعالنية، اما 
الى  عمدنا  فقد  التكييف  الجهزة  بالنسبة 
لتساعد  العام  هذا  نقالة  مكيفات  استئجار 

على تلطيف االجواء
رشيد  معرض  إدارة  مجلس  دور  ما   
لم  وملاذا  مساعدتكم  في  الدولي  كرامي 

يبادر إلى تصليح أجهزة التكييف؟
اجتماعات  عقدنا  لقد  صراحة  بكل   -
األستاذ  اإلدارة  مجلس  رئيس  مع  متكررة 
ابو رضى  انطوان  العام  واملدير  قبيطر  حسام 
التي  املعوقات  كل  لهم  وشرحنا  واالعضاء 
تواجهنا كل عام في املعرض وكلمة حق تقال 
بأنهم كانو متجاوبون إلى أقصى حد وطلبو 
بكل  ف��وًرا  باملباشرة  املختصني  املوظفني  من 
املعرض  إمكانات  ولكن ضمن  به  طالبنا  ما 
ميزانية  تتطلب  التكييف  واجهزة   , املتاحة 

ضخمة غير مؤمنة لدى ادارة املعرض. 

هامش  على  مواكبة  أنشطة  هناك  هل 
املعرض؟ 

- بالطبع هناك عدد كبير من األنشطة مثل 
الشعرية  واألمسيات  واحمل��اض��رات  ال��ن��دوات 
والفنية واإلنشادية إضافة إلى توقيع ما يقارب 

ثالثون إصداًرا جديًدا خالل فترة املعرض.
أك��ون  أن  أري���د  باخلتام  أخيرة:  كلمة 
احلدث  هذا  إلى  بإيجابية  أنظر  وأن  متفائاًل 
الثقافي الكبير، رغم كل املعوقات واملصاعب 
السياسية  األوضاع  كل  ورغم  تواجهه  التي 
بها  متر  التي  السيئة  واالجتماعية  واألمنية 
طرابلس وأريد أن أتقدم بالشكر اجلزيل إلى 
املعرض  هذا  في  اإلشتراك  إلى  بادر  من  كل 
أشكر  أن  وأري���د  الصعبة.  ال��ظ��روف  رغ��م 
التي  واجلمعيات  املدني  املجتمع  مؤسسات 
ضرورة  على  تأكيًدا  املشاركة  على  أصرت 
ودعمه  بينه  فيما  املدني  املجتمع  تكاتف 

ألي نشاط ثقافي مميز يقام في طرابلس. 
من  كل  الى  اجلزيل  بالشكر  اتوجه  كما 
وأذكر  ومعنوًيا  مادًيا  املعرض  بدعم  ساهم 
االجتماعية-  والسعادة  العزم  جمعية  منهم 
والصناعة  التجارة  غرفة  الصفدي-  مؤسسة 
فتال  فضيلة  ص��ال��ون  ط��راب��ل��س-  بلدية   -
األدب�����ي- ش��رك��ة ع��ب��د ال��رح��م��ن احل���الب 
االمني  اكادميية  الكمالي-  شركة  وأوالده- 

الدولية - اذاعة طريق االرتقاء. 
حاوره غسان حلواني- رميا إيعالي

معرض الكتاب االربعون تظاهرة ثقافية كبيرة على أرض معرض رشيد كرامي الدولي

رامز الفري رئيس الرابطة الثقافية



Alwifaknews.comنيسان 2014 - العدد 139 - السنة الثالثة عشر

فراد 50 األف ل.ل. ــ للبنوك والموؤ�س�سات 100 األف ل.ل.، لال�ستراك خارج لبنان 100 دوالر اأميركيا�سبوعية ـ م�ستقلة ـ جامعة يوبي       اال�ستراكات: للطالب والعمال 25 األف ل.ل. ــ لالأ مارات العربية المتحدة: عبير كزبور، مكتب قطر: ح�سن االأ مكتب ال�سعودية: �سمير الم�سري، مكتب او�ستراليا: فرح ال�سيخ، مكتب االإ

�صاحبها 

ورئي�س حتريرها 

ومديرها امل�س�ؤول

رامز الفري

نائب رئي�س التحرير

رميا اإيعايل

مدير التحرير

هدى بيا�سي

هيئة التحرير

هالة حداد-مروى ملقي-مي�ساء من�سور

يوبي-ن�سرين �سلق-�سارة مراد-ب�سرى اآمنة
أ
يا�سمني اال

مدير مكتب بريوت: غ�سان حلواين

العالقات العامة

منايا ع�سافريي

م�ست�سار هيئة التحرير

�سامر مولوي

تن�سيد اإلكرتوين

نهال احلج

امل�ست�سار القان�ين

املحامي حممد هرمو�ش

ت�س�ير

عمر دربا�س

عزام درنيقة

طه بابا

عبد اهلل �سيداوي

الت�زيع

مركز الوفاق الثقايف

للن�سر والتوزيع

03/862144

Alwifaknews.com
Layout- Print & Copy Center

03 53 29 39

م�ست�سار

د. �سبحي 

عبد الوهاب

alwifaknews@yahoo.com إلـــــكـــــروين:  ا بـــريـــد   -  03/385344  -  03/862144 هــــاتــــف:   -  06/614314 فـــاكـــ�ـــس:   - ط2  إيــــعــــايل  ا �ــســنــر  املـــــدار�ـــــس-  �ــــســــارع   - الـــتـــل   - لـــبـــنـــان   - طـــرابـــلـــ�ـــس 

الرابطة الثقافية في طرابلس تطلق
الفعاليات المواكبة لمعرض الكتاب الـ 40

التي اأطلقها االحتاد العربي لل�سباب والبيئة


