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استقباالت الرئيس ميقاتي
الرئيس جنيب ميقاتي سفير  إستقبل 
بريطانيا لدى لبنان توم فلتشر، وعرض 
معه التطورات الراهنة في لبنان واملنطقة 
والعالقات الثنائية بني لبنان وبريطانيا. 
املتحدة  الواليات  سفير  من  اطلع  كما 
اج��واء  على  هيل  دايفيد  االميركية 

محادثات كيري في بيروت 
احلوار  حزب  رئيس  ايضا   وإستقبل 
ف��ي مكتبه  م��خ��زوم��ي  ف���ؤاد  ال��وط��ن��ي 
ف��ي س��ت��ارك��و. وق���ال م��خ��زوم��ي بعد 
في  الرئيس  دول��ة  مع  اللقاء:«بحثنا 

على  وإتفقنا  واملنطقة  لبنان  أوض��اع 
رئيس  إنتخاب  لتسريع  العمل  ضرورة 

استقبل  كما  للجمهورية...«.  جديد 
الوزير السابق شكيب قرطباوي. 

استقبل  الوزير فيصل  كرامي وفد 
من »جتّمع رجال األعمال« في دارته في 
طرابلس يتقدمه احلاج عمر احلالب، 
طرابلس  أوض���اع  البحث  وت��ن��اول 
تقدم  حيث  واألمنائية،  األقتصادية 
رؤيا  بطرح  كرامي  الوزير  من  الوفد 
انقاذية القتصاد املدينة يتشارك فيها 
األساسي  عنوانها  ويكون  اجلميع 
السياسة  عن  بعيدًا  طرابلس«  »أمناء 
وال تدخل في الدهاليز السياسية وال 

ضمن احلسابات السياسية الضيقة.
قائاًل:  احل��الب  اللقاء  بعد  حتدث 
الوزير  معالي  على  لنعرض  »اتينا 
للمساعدة  ورؤيتنا  طرحنا  كرامي 
ب��اخ��راج امل��دي��ن��ة م��ن ه���ذا امل���أزق 
عمره  يتعدى  ال���ذي  االق��ت��ص��ادي 
اننا  ال��ع��ش��رون ع��ام��ًا، وخ��ص��وص��ًا 

متممني لواجباتنا جتاه الدولة«.
املاضية  السنة  »ك��ان��ت  أض���اف: 

من  العديد  واغلقت  ج���دًا،  سيئة 
املؤسسات التجارية، ولهذه األسباب 
ان  بخطوة،  نقوم  ان  قررنا  وغيرها 
نشكل جتّمع مؤلف من رجال اعمال 
هذه  ومبستقبل  املدينة  بهذه  مؤمنني 

املدينة...«.    
ث����م حت�����دث ال����وزي����ر ك���رام���ي 
رجال  »جتّمع  وفد  وقال:«استقبلنا 
االولى  بالدرجة  هم  الذين  االعمال« 
الى  واستمعت  ال��دار،  هذه  اصدقاء 
الى  واق��ف  ادعمه  ال��ذي  طرحتهم 
ما  ان  سيما  ال  جانبهم،  والى  جانبه 
طرحوه نحن كنا وال زلنا نطرحه، ال 
طرابلس  في  االقتصادية  للعجلة  بد 
تعود  ان  لطرابلس  بد  وال  ت��دور  ان 
لذا  أفضل،  بل  عهدها  سابق  ال��ى 
وندعمه  التجمع  أعمال  نؤيد  نحن 
للعمل  ومستعدون  امكانياتنا  بكل 

احلقيقي وليس فقط للكالم«.

كرامي يستقبل تجّمع رجال األعمال« 
في دارته في طرابلس

المشنوق يزور غرفة طرابلس والشمال
بالغ  توفيق دبوسي عن  الرئيس  أعرب 
البيئة  وزي��ر  معالي  يكون  ب��أن  سعادته 
الصديق محمد املشنوق في غرفة طرابلس 
ملعاليه  ميدانية  جولة  خ��الل  من  ليطلع 
على تقدم سير العمل في مختلف مراكز 
حاضنة  سيما  ال  الغرفة  ومشاريع  وأقسام 
وقدم  اجل��ودة،  مراقبة  ومختبر  األعمال 
الصابون  بصناعة  تتعلق  رمزية  هدية  له 
الذي  احلرفي  التقليدي  البلدي  التراثي 
علق  كما  الفيحاء،  طرابلس  ب��ه  متتاز 
للشباب  العربي  اإلحتاد  شارة  صدره  على 
املستشارين  ب��ذل��ك  ش��ارك��ه  وال��ب��ي��ئ��ة، 
والدكتور  إسماعيل  الرزاق  عبد  الدكتور 
الكبير  وليد قضماني، ومتوجهًا بشكره 
ملعالي الوزير مشنوق على عاطفته النبيلة 
تقل  ال  غيرته  وأن  وأهلها  طرابلس  جتاه 
وكذلك  جتاهها  ال��غ��ي��ارى  مشاعر  ع��ن 
سالم  متام  الرئيس  لدولة  املوصول  شكره 
إهتمامه  إال ويظهر  مناسبة  يترك  الذي ال 
اإلستثنائي بطرابلس ومبتطلبات النهوض 

بها وإمنائها، ونحن متفقون معكم كليًا يا 
يتعلق مبكانة طرابلس  فيما  الوزير  معالي 
ما  يجمع  ال��ذي  وموقعها  اإلستراتيجية 
املرافق  يحتضن  وال��ذي  والبحر  البر  بني 
واخلاصة  العامة  اإلقتصادية  واملؤسسات 
ومنطقتها  ومعرضها  مبرفأها  املتمثلة 
مواطن  من  وغيرها  اخلاصة  اإلقتصادية 

القوة إقتصاديًا وإجتماعيًا.
البيئة  بوزير  رحب  قد  دبوسي  وك��ان 
محمد املشنوق بحضور الدكتور نادر غزال 
رئيس إحتاد بلديات الفيحاء ورئيس بلدية 

الدكتور  البيئة  وزارة  ومستشار  طرابلس 
حلواني  ج��الل  والدكتور  صياح  غسان 
والقاضي  طرابلس  بلدية  مجلس  عضو 
نبيل صاري وعدد من الناشطني في العمل 
الهيئات  أو  اإلحت��ادات  نطاق  على  البيئي 

األهلية أو منظمات املجتمع املدني.
محمد  البيئة  وزي��ر  حت��دث  ث��م  وم��ن 
املشنوق معربًا عن بالغ إعجابه مبا شاهده 
من أنشطة مختلفة تقوم بها الغرفة وتعود 
اإلقتصادية  احلياة  دورة  على  بالفائدة 

واإلجتماعية.

املشنوق  محمد  البيئة  وزي��ر  رع��ى 
مركز  في  إحتفاال  صياح  بغسان  ممثال 
الصفدي الثقافي في طرابلس، ملناسبة 
يوم البيئة العاملي وفي الذكرى العاشرة 
لتأسيس قسم الصحة والبيئة في كلية 
ممثل  حضره  الثالث،  الفرع  الصحة- 

الصوفي،  نبيل  ميقاتي  جنيب  الرئيس 
الصفدي مصطفى  محمد  النائب  ممثل 
احللوة، ممثل النائب سمير اجلسر ناصر 
طرابلس  مهندسي  نقيب  ممثل  عدره، 
والشمال ماريوس بعيني املهندس عامر 
الفيحاء  بلديات  إحت��اد  رئيس  ح��داد، 

إحتاد  عام  أمني  الغزال،  نادر  الدكتور 
ممثل  دبوسي،  توفيق  اللبنانية  الغرف 
ف��ؤاد  الدكتور  الصحة  كلية  عميد 
القسم  وخريجو  وفاعليات  دبوسي 

ومهتمون. 
كانت  ال��وط��ن��ي  ال��ن��ش��ي��د  وب��ع��د 
يارا بارودي بإسم  كلمتان للخريجتني 
عرضت  التي  مغربي  ويارا  اخلريجني، 
ملراحل الدراسة. ثم حتدث رئيس قسم 
اللبنانية  اجلامعة  في  والبيئة  الصحة 
الدكتور جالل حلواني, تاله ممثل راعي 
أؤكد  أن  »أود  ق��ال:  ال��ذي  اإلحتفال 
لكم حرص معاليه على أن تكون وزارة 

البيئة في لبنان وزارة عصرية.

إحتفال بيوم البيئة العالمي في مركز الصفدي الثقافي في طرابلس
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العشاء السنوي لجمعية 
بوزار في طرابلس

للثقافة  ب���وزار  »جمعية  أق��ام��ت 
السنوي في  والتنمية »حفل عشائها 
رأسمسقا  في  حسن  الشاطر  مطعم 
حضور  ف��ي  ط��راب��ل��س،  ج��ن��وب   -
ريفي،  أش��رف  ال��ل��واء  العدل  وزي��ر 
النائبني  مرحبا،  املنعم  بعبد  ممثال 
والدكتور  األحدب  مصباح  السابقني 
املتحد  مصطفى علوش، رئيس نادي 
املكتب  ع��ض��و  ال��ص��ف��دي،  أح��م��د 
احملامي  املستقبل  لتيار  السياسي 
نقابات  إحت��اد  رئيسة  امل��راد،  محمد 
في  األسنان  أطباء  نقيب  احلرة  املهن 
الدويهي،  راحيل  الدكتورة  طرابلس 
إيلي حبيب،  الدكتور  األطباء  نقيب 
نقيب املهندسني ماريوس بعيني ممثال 
بالدكتور باسم بخاش، نقيب احملامني 
كوستي  باحملامي  ممثال  خوري  ميشال 
طرابلس  جتار  جمعية  رئيس  عيسى، 
فواز احللوة وأمني سر اجلمعية غسان 
حسامي، نقيب موظفي املصارف مها 
مقدم، رئيسة جتمع سيدات األعمال 
منجد  صفوح  كرامي،  سلهب  ليلى 
رطل  وج��ان  عطية  والدكتورعاطف 
عن املجلس الثقافي للبنان الشمالي، 
الضنية  في  الثقافي  املنتدى  عام  أمني 
م��دراء  م��ن  وحشد  ي��وس��ف،  أحمد 
اللبنانية  اجلامعة  كليات  وأس��ات��ذة 
نقابية  وهيئات  اخلاصة  واجلامعات 
وأعضاء  مناطقية  ووف���ود  ومدنية 

وعضوات »بوزار«.

محليات
المنظمة الشبابية في حركة االستقالل وضعت اكليال

على ضريح الرئيس الشهيد رشيد كرامي 

أمارال  غارسيا  خيميه  لبنان  في  املكسيك  سفير  قام 
التضامن  ملتقى  رئيس  م��ن  ب��دع��وة  طرابلس  ب��زي��ارة 
االقتصادي في لبنان النقيب عامر أرسالن حيث عقد معه 
إجتماعا في مكتبه وجرى البحث في العالقات الثنائية بني 
لبنان واملكسيك والتبادل التجاري بينهما، وفي األوضاع  

العامة والطرابلسية.
أن  متمنيا  في طرابلس،  لوجوده  أمارال سروره  وأبدى 
تنعم هذه املدينة باألمن واالستقرار في ظل اخلطة األمنية 
التي ينفذها اجليش اللبناني بدعم من كل الفاعليات في 
طرابلس  تختزنها  التي  االمكانات  الى  مشيرا  املدينة، 
أهمية  على  مشددا  املستثمرين،  أنظار   قبلة  يجعلها  ما 
الطرابلسيني  األعمال  رجال  بني  التجاري  التبادل  تفعيل 

واملكسيكيني.
بالسفير  أرس���الن  ع��ام��ر  النقيب  رح��ب  جهته  م��ن 
املكسيكي في طرابلس، مشيرا الى أن اخلطة األمنية التي 
وعودة  وإستقرار  أمن  من  عنها  نتج  وما  املدينة  بها  تنعم 
للنشاط االقتصادي، بدأت تشجع سفراء الدول الشقيقة 
على زيارتها ودراسة سبل التعاون بينها وبني مدن شبيهة 

لها في دولهم، مؤكدا أن هذا األمر يبشر باخلير ويدل على 
أن حالة العزل التي كانت تفرضها التوترات األمنية على 
الدبلوماسي جتاه  النشاط  تنكسر من خالل  بدأت  املدينة 
الثانية. وختم أرسالن: طرابلس لها علينا  لبنان  عاصمة 
الكثير، وحتتاج منا الكثير،ونحن في هذا االطار سنستمر 

في إضاءة الشمعة بدل أن نلعن الظالم.
وتقدير  محبة  عربون  درع��ا«  أرس��الن  ق��دم  ذل��ك  بعد 

للسفير أمارال.

جمعية طرابلس 
السياحية ترمم »دنيا«

السياحية  بادرت جمعية طرابلس 
بالتعاون مع »جمعية العزم والسعادة 
بيد«  ي��ًدا  و«جمعية  االجتماعية« 
املعروف  املبنى  ودهن  ترميم  أعمال 
ملكيته  والعائدة  »دن��ي��ا«  بسينما 
التربية  كلية  على  املشرفة  للجمعية 
بطرابلس..  اإلسالمية  والتعليم 
التراثية  األبنية  من  يعتبر  وال��ذي 
وذل��ك  ال��ت��ل..  ساحة  ف��ي  اجلميلة 
جمالية  ص����ورة  إض���ف���اء  ب��ه��دف 
والتي  املدينة  في  الرئيسية  للساحة 
من  مجموعة  بتنفيذ  اجلمعية  بدأتها 
حملة  وشملت  اإلمنائية.  املشاريع 
العمل  وإع����ادة  ون��ظ��اف��ة  تخطيط 
التاريخية.  »التل«  لساعة  والتوقيت 
وجنازير  حديدية  أعمدة  وتركيب 
على طول الرصيف املمتد من سينما 
»روكسي« وصواًل إلى ABC وذلك 
بلدية  مجلس  رئيس  مع  بالتعاون 
طرابس الدكتور نادر الغزال لتجميل 
الباعة  عربات  وقوف  ومنع  الساحة 
لقيت  وقد  املارة  وإزعاج  والسيارات 
هذه املشاريع ترحيب كافة املواطنني 
وفاعليات  املدني  املجتمع  وممثلي 
تعانيه  الذي  للحرمان  نظًرا  املدينة 
أوضاعها  بسبب  عهود  منذ  املدينة 

السياسية واألمنية.

في  كرامي  فيصل  الوزير  استقبل 
دارته في طرابلس وفدًا من »املنظمة 
االستقالل«  حركة  ف��ي  الشبابية 
برئاسة انطونيو معوض، وكان الوفد 
قد قام بزيارة ضريح الرئيس الشهيد 
رشيد كرامي ووضع اكلياًل من الزهر 
على الضريح وذلك ملناسبة الذكرى 
الرشيد، وذلك  27 على استشهاد 
الشهداء«  »تكرمي  مبادرة  اطار  في 
في  الشبابية  املنظمة  اطلقتها  التي 
تتضمن  والتي  االستقالل  حركة 
زيارة ضريحي الرئيس الشهيد رشيد 
سمير  الشهيد  والصحافي  كرامي 
وفد  استقبالهم  في  وك��ان  قصير، 
من قطاع الشباب في حزب التحرر 
القطاع  م��س��ؤول  يتقدمه  العربي 
ماهر شعراني وطالل مكاري وفؤاد 
كبارة وحشد من شباب القطاع عند 

الضريح.
وبعد وضع االكليل صرح املسؤول 
ال��ط��الب��ي ف��ي ح��رك��ة االس��ت��ق��الل 

هنا  قائال:«نحن  معوض  انطونيو 
دمه  قدم  كبير  شهيد  لتكرمي  اليوم 
يعلم  لبنان واجلميع  من أجل وحدة 
مدى عمق العالقة التي كانت تربط 
رينه  الرئيس  الكبيرين  الشهيدين 
معوض والرئيس رشيد كرامي أكان 
أو  الشمالية  الشراكة  مستوى  على 

الوطنية الشهابية ».
الوزير  دارة  الى  اجلميع  انتقل  ثم 
استقبالهم  في  ك��ان  ال��ذي  كرامي 
وق���ال اث��ر ال��ل��ق��اء: »أرح���ب بكم 

لطاملا  التي  ال��دار  هذه  دارك��م،  في 
التي  الدار  هذه  الوطنيني،  حضنت 
الشهيد  الرئيس  استقبلت  لطاملا 
رينيه معوض والسيدة نائلة وميشال 
معوض، الذين نعتبرهم اهلنا والدار 

دارهم«.
لفتتكم  ل��ك��م  اش��ك��ر   « خ��ت��م: 
وهذا  القيمة،  ومبادرتكم  اجلميلة 
انتم  امامكم  دائ��م��ًا  مفتوح  ال��دار 
ان  املسيرة  سنكمل  ومعًا  الشباب، 

شاء اهلل«.

السفير المكسيكي بضيافة النقيب عامر أرسالن

إلى  الدائمة  لبنان  بعثة  من  بدعوة 
طرابلس  بلدية  رئيس  قام  املتحدة،  األمم 
الدكتور  الفيحاء  بلديات  إحت��اد  رئيس 
سنغافورة  دولة  إلى  بالتوجه  الغزال  نادر 
بني  ستعقد  والتي  القمة  في  للمشاركة 
الغزال  وسيشارك  حزيران،   4 ولغاية   1
وال��ط��اوالت  القمة  أع��م��ال  ك��ام��ل  ف��ي 
احلوارية حاماًل معه الهم الطرابلسي وما 
الفيحاء  يستطيع أن يغتنمه لصالح ملدن 
العاملي  اللقاء  هذا  في  وجوده  خالل  من 
أنحاء  مختلف  من  بلديات  رؤس��اء  مع 
في  الغزال  للرئيس  كانت  وقد  العالم. 
خاللها  من  حتدث  مداخلة  األول  اليوم 
الناجتة  علي  أبو  نهر  مصب  مشكلة  عن 
الصحي  ال��ص��رف  مجارير  حت��وي��ل  ع��ن 

النهر  ملسار  املجاورة  والبلدات  للقرى 
إلى  تطرق  املدينة، كما  إلى  قبل وصوله 
ومكب  الصلبة  النفايات  جمع  مشكلة 
النفايات وكيفية التخلص منها، واستمع 
واستراليا  من  كل  في  مدن  جت��ارب  إلى 

وكولومبيا وإسبانيا، وسواها.
بلدية  رئيس  كرم  آخ��ر،  صعيد  على 

جامعة  خريجي  ن��ادي  رئيس  طرابلس 
AUL وجمعية الواقع خالل احتفال أقيم 
في مطعم ابوالنواس لتوزيع جوائز لدورة 
الوفاق واملصاحلة الوطنية لكرة القدم التي 
نظمتها جمعية اللقاء الشمالي وقدم درع 
الواقع  ومدير  النادي  رئيس  الى  تكرميي 

في الشمال املهندس عباس سلوم.

عمومية اإلسراء 
وخصوصية المعراج

املسجد  من  ليال  بعبده  اس��رى  ال��ذي  سبحان 
احلرام الى املسجد االقصا الذي باركنا حوله لنريه 
اهلل  سبحان  البصير،  السميع  هو  إنه  آياتنا  من 
والسالم على  والصالة  العظيم  اهلل  القدير سبحان 
صاحب اإلسراء خامت الرسل والنبيني محمد عليه 

افضل الصلوات والتسليم .
آية من آيات اخلالق عّز وجل ّ يظهر لنا أن ضيق 
احلياة ال يعني اخلسران وهموم الدنيا ال تستدعي 
 , السماء  في  الرقي  جزاؤه  األرض  وبالء   االنكفاء 
التي  وسلم  عليه  اهلل  صلى  محمد  النبي  فحالة 
عاشها في عام االسراء , عام احلزن, كانت كفيلة 
يونس  لتجاوز تصرف  أيوب وكفيلة  إبتالء  لسبق 
وتفضيل يوسف للقضبان على االستسالم للفتنة  
إال أن صبر احلبيب املصطفى وإميانه العميق الذي 
 تخطى به جميع االنبياء كان موضع التكرمي األكبر ,
. اهلل  ت���ك���رمي  ف���ج���اء  االرض  ف���ي   اض��ط��ه��د 
وصبرت  االرض  في  ظلمت  اليوم   , النداء  وكان 
ستفتح لك أبواب السماء ليستقر قلبك ويطمئن 

فؤادك وتسكن جوارحك ويهتدي اتباعك .
اس��رار  عن  بتنويره  للنبي  تكرمي  هو  املعراج 
ورحمته  وجبروته  وقوته  اخلالق  وعطاء  السماء 
ولتكرمي  ال��روح  إلطمئنان  هو  امل��ع��راج  وع��دل��ه، 
فهي  وسلم  عليه  اهلل  األمني صلى  نفس  في  الروح 
شأنه  من  للرفع  بشخصه  بالنبي،  خاصة  معجزة 
الرحلة  هذه  في  الصالة  َفرض  وما  السماوات  في 
لتكرمي محمد وأمة محمد صلى اهلل  اال استكمال 
, اما  عليه وسلم فمن هنا تأتي خصوصية املعراج 
إمامته  قاعدة  لترسيخ  باألمني  ُأسِرَى  فقد  االسراء 
على انبياء الكون فجعله إماماً  ألبيه ابراهيم وكل 
هو  االس��راء  نعم  قبله،  وات��ى  ابراهيم  خلف  من 
عليه  اهلل  صلى  محمدًا  بأن  اإلالهي  القرار  إعالن 

وسلم سيد الكون وإمام املرسلني.
ب��ني االس��راء  ال��ف��ارق اجللل  أظ��ن أن ه��ذا ه��و 
وطي  االول  تفاصيل  ذكر  اسباب  وأحد  واملعراج 
الوضوح عن الثاني ألن املعراج هو خاص وهو وسام 
يكون  كي  األك��رم  للرسول  األن��ام  ورب  الرحمن 
عز  اهلل  من  تكليف  فهو  االس��راء  أما  الكون  سيد 
والبشرية ومن ورائه تكليف  االنبياء  بإمامة  وجل 
لكل مسلم على هذه املعمورة ان يكون إمامًا للناس 
ناصحا ً يرشدهم للحق وللخير وللهداية الكاملة 
البشر في كل  فأنتم املسلمون املسؤولون عن كل 

زمان ومكان. 
نبيكم محمد صلى اهلل عليه وسلم  فكما كان 
أئمة  أنتم  األمم  على   ً وشاهدا  االنبياء  لكل   ً إماما 
البشرية جمعاء  على  االنساني وشهداء  للموكب 
هذا التكليف اإللهي هو امانة , فنعم االمانة التي 
عجزت دونها االرض واجلبال والقاها اهلل في اعناق 

كل من إعتنق هذا الدين احلنيف.
امانة الدعوة الى اهلل ودفع االمم الى االميان يحاول 
البعض حصر هذه املناسبة بالقضية الفلسطينية \ 
بيت املقدس \ ظناً  منهم أن موقع االسراء املبارك هو 
وحده املغتصب ال يا أتباع محمد فاإلمامة احملمدية 
احلق هي  والدعوة  املزورين  من  عليها  املعتدى  هي 
التي احاطها اجلاهلون واملفرطون بأهوائهم وحالوا 
دون الكلمة الهادية واملسؤولة امللقات على عاتق 
الفقهاء والعلماء , والقيم املستقيمة هي التي عدا 

عليها امللحدون واملتظاهرون إستكباراً  باملعرفة.
الواعية الى احلقائق االسالمية وااللتزام  العودة 
هي  واخالقنا  بقيمنا  وحياتنا  وجودنا  وصوغ  بها 
وإعالء  ارضنا  واسترداد  لكرامتنا  السليم  املفتاح 
كلمة االسالم , الدين الذي اظهره اهلل على الدين 

كله.
ال�شيخ رامي الفري

مدير املركز اال�سالمي-طرابل�س

الغزال يمثل لبنان في القمة العالمية لرؤساء البلديات
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اقتصاد

غرفة  رئيس  دبوسي  توفيق  لبى 
رئيس  دع��وة  وال��ش��م��ال،  طرابلس 
واإلصالح  اإلرش��اد  جمعية  وأعضاء 
برقايل  بلدة  في  اإلسالمية،  اخليرية 
/ عكار،دعوة اجلمعية  حيث كانت 
دبوسي  فيها  إطلع  مناسبة،  الزيارة 
مراكزها  ف��ي  األع��م��ال  سير  على 
م��ن خاللها  ت��ق��دم  ال��ت��ي  امل��ت��ع��ددة 
والتربوية  والطبية  الصحية  خدماتها 
عبر  وذلك  واإلستشفائية،  واملهنية 
التوجهات  ش��رح  خ��الل��ه  مت  ح���وار 
في  للجمعية  ال��ه��ادف��ة  األس��اس��ي��ة 
مضمار العمل اإلنساني واإلجتماعي 
من مختلف وجوهه التي حتتاجها بلدة 
محافظة  بلدات  ومختلف  برقايل 

عكار عمومًا.
أثنى،   قد  دبوسي،  الرئيس  وكان 
على  فيها  جال  التي  الزيارة،  خالل 
املهام  على  اجلمعية  مراكز  مختلف 
القيمون  بها  يقوم  التي  النبيلة، 
عليها  ويغلب  اجلمعية،  أنشطة  على 
إجنازات  مسجلني  التطوعي،  الطابع 
عكار  تتطلبه  ما  مع  باملقارنة  كبيرة 
إمنائية  مشاريع  من  مكوناتها  بكافة 
حياتها  دورة  حت���رك  وخ��دم��ات��ي��ة، 
ونحن  واإلجتماعية،  اإلقتصادية 
كغرفة طرابلس والشمال نرى أنفسنا 
األعمال  لهذه  الدعم  بتقدمي  ملزمني 
اخليرة، التي تشكل مصدر إعتزاز لنا، 
وهي مستمدة من رسالة الدين القومي 

فاعلوها  عليها  يشكر  أعمال  وهذه 
الفرد  وإص��الح  إرش��اد  إلى  تطمح  و 
واملجتمع، وخدمتهما ِمن خالل بناء 
في  متخصصة  حضارية  مؤسسات 
واخليرية  والتربوية  الدعوية  امليادين 
مجتمع  إلى  للوصول  واالجتماعية، 
متكافل واٍع محب للخير وساٍع اليه، 
اإلنسانية  األعمال  هذه  نبارك  ونحن 
وهذا  لدعمها  مم��دوة  ويدنا  الرائدة 
إستحقاق إنساني هادف يتوجب على 
أهل اخلير التدافع للتعاون والتعاضد 
للمساهمة في تطوير وتفعيل مختلف 
خاص  وبشكل  اخل��ي��ري��ة  امل��ش��اري��ع 
األعمال املماثلة التي تقوم بها جمعية 
اإلسالمية  اخليرية  اإلرشاد واإلصالح 
عمومًا  عكار  وان  برقايل،  بلدة  في 
ننحاز  ونحن  الكثير  الكثير  يلزمها 
الى اجلهات اخليرة لتحقيق املزيد من 
وتنفع  الضمير  ترضي  التي  األعمال 

إنساننا ومجتمعنا«.
تكرميية  مأدبة  أقيمت  اخلتام  وفي 
عرفانًا  دب��وس��ي  توفيق  للرئيس 
اجلمعية  لتطلعات  لرعايته  وتقديرًا 

وبرامجها وأنشطتها.

دبوسي يطلع على أعمال الخير التي تقوم 
بها جمعية اإلرشاد واإلصالح في بلدة برقايل عكار 

رحب الرئيس توفيق دبوسي بالدكتور جان جبور مدير كلية اآلداب والعلوم 
اإلنسانية في الفرع الثالث لدى اجلامعة اللبنانية في الشمال الذي أوضح أن 
زيارته لغرفة طرابلس والشمال: »لإلضاءة وألشهد وأطلع من زاوية اإلعجاب 
والثناء على الدور الكبير الذي يلعبه هذا الصرح اإلقتصادي الشمالي وللدور 

الذي يلعبه بإمتياز الفت الرئيس توفيق دبوسي والذي بهمته العالية...«.
ومن ثم شارك الدكتور جبور الرئيس دبوسي حفل توزيعه شهادات املشاركة 
اجلدية  »على  فيها  اثنى  كلمة  دبوسي  للرئيس  كان  حيث  املتدربني  للطالب 
طرابلس  غرفة  ان  مؤكدًا  التدريبية  الدورة  خالل  الطالب  حتل  التي  واملثابرة 

والشمال تبدي إعتزازها وفخرها باجليل اجلديد من رواد العلم واملعرفة...«.

املنتجات التجميلية الطبية التي تنتجها مختبرات »جانا« الشمالية موضوع إتصال 
هاتفي أجراه الرئيس توفيق دبوسي بسفير لبنان في اململكة العربية السعودية عبد الستار 
محمد عيسى للمساعدة على توفير التسهيالت املمكنة لولوج مستحضرات مختبرات 
»جانا« وكل املنتجات الشمالية املماثلة أسواق السعودية وبلدان اخلليج العربي، ال 
سيما ان هذا املنتج التجميلي والطبي تتوفر فيه كل املعايير املتعارف عليها أوروبيًا على 
 نطاق إيطاليا وفرنسا وكذلك على املستوى العاملي من حيث جودة املنتج وفاعليته.
وكان اإلتصال الهاتفي قد جرى خالل الزيارة التي قاما بها أصحاب مختبرات »جانا« 
واملتخصصني في صناعة املستحضرات التجميلية في مختبرهم اخلاص الدكاترة ناهد 
منتجات  من  مناذج  له  وقدما  دبوسي  الرئيس  إلتقيا  حيث  مؤذن،  وجمال  املهاجر 

»جانا« هدية رمزية.

من  ع��دد  بتأهيل  تتعلق  تدريبية  دورة  إنعقاد  والشمال  طرابلس  غرفة  شهدت 
وكذلك  وأسواقه  العمل  فرص  متطلبات  مع  لإلنسجام  وإعدادهم  والطالب  اخلريجني 
الدكاترة  املدربان  الدورة  أشرف على هذه  قد  العمل، وكان  أسواق  إلى  الوصول  كيفية 
الرقمي  واملركز  لبناني«،  »جمعية  مع   بالتعاون  إسماعيل  وعبدالرزاق  قضماني  وليد 

الفرنكوفوني،واجلامعة اللبنانية الفرنسية وجامعة اجلنان.
وكانت الدورة مناسبة حتدث فيها رئيس الغرفة توفيق دبوسي حيث تضمنت كلمته 
إشارة الى أهمية التشارك مع مؤسسات املجتمع املدني لتأمني فرص عمل للشباب والشابات 
مشيدًا »بالدور املميز الذي يقوم به املركز الرقمي الفرنكوفوني في توجيه املتدربني من 
الدورة وكذلك  الذي بذله املشرفني على تنظيم هذه  الكبير  الطالب والطالبات واجلهد 

سيعهم إليجاد الصيغة املناسبة التي تربط املتدربني بالشركات وأصحاب األعمال«.

دبوسي: » غرفة طرابلس والشمال حاضنة لتطلعات وآمال
وطموحات الجسم األكاديمي في التقدم واإلزدهار«

إتصال ثان يجريه الرئيس توفيق دبوسي مع سفير لبنان في السعودية 
عبد الستار محمد عيسى للمساعدة على تقديم التسهيالت الممكنة 

للصناعات اللبنانية لولوج أسواق المملكة وبلدان الخليج العربي

دول��ة  م��ن  مسبقة  ل��دع��وة  ت��ل��ب��ي��ًة 
لقائه  وإث��ر  ميقاتي،  جنيب  الرئيس 
غرفة  إدارة  مجلس  أع��ض��اء  وزم��الئ��ه 
مرعب،  أن��ط��وان  والشمال  طرابلس 
الرحمن عبيد، نخيل ميني،  محمد عبد 
محمد  جن��ار،  ج��ورج  اليمق،  مصطفى 
محمود  م��ب��ارك،  املير،إسطفان  أم��ني 
الرحولي،  بسام  السيد،  جان  جباضو، 
بدولته، حافظ،  وهنري  فوز   إبراهيم 
رئيس  دبوسي،  توفيق  الرئيس  أدل��ى 
بتصريح،  والشمال،  طرابلس  غرفة 
عن  حقيقية  ص���ورة  خ��الل��ه  م��ن  رس��م 
على  خيمت  التي  اإليجابية،  األج��واء 
الودية  احملادثات  وكذلك  املقرر،  اللقاء 
فيه  مت  حيث  اللقاء،  هذا  رافقت  التي 
اإلقتصادية  الشؤون  مبختلف  التداول 
ترخي  التي  اإلجتماعية،  والقضايا 
السائدة  العامة  املناخات  على  بظاللها 
بعدما  الراهنة  املرحلة  في  طرابلس  في 

وإستقرارًا  أمنًا  املدينة  تشهد  ب��دأت 
وفرته لها اخلطة األمنية التي باتت على 

مشارف أسبوعها السابع،
تشرفنا  »لقد  تصريحه:  في  جاء  ومما 
الرئيس  دولة  بلقاء  وزمالئي  أنا  اليوم 
مسبقة  دعوة  على  بناء  ميقاتي،  جنيب 
اللقاء  هذا  خالل  لنا  ليؤكد  دولته،  من 
البناء  اإليجابي  للدور  العالي  تقديره 
الرئاسة  موقع  خ��الل  من  نلعبه  ال��ذي 
تنمية  جتاه  والشمال  طرابلس  غرفة  في 
وتطوير  اإلقتصادي  مجتمعنا  وتطوير 
وقت  في  اإلجتماعية،  حياتنا  وحتديث 
مستحكمة  بأزمات  متر  املدينة  كانت 
ج���دول  ع��ل��ى  وض��ع��ه��ا  دون  حت����ول 
من   التمكن  ودون  العليا  اإلهتمامات 
خارطة  على  الوقت  نفس  في  وضعها 
حتول  كانت  والتي  اإلستثماري  اجلذب 
اإلستثنائية  األوض���اع  تشجيعه  دون 
التي  األمنية  اإلضطرابات  عن  الناجمة 

ومنعت  األمنية  اخلطة  لها  حدًا  وضعت 
منها  عانينا  التي  العبثية  احلروب  جتدد 

طوياًل«.
من  ملسنا  »ل��ق��د  دب��وس��ي  وأوض����ح 
التضامن  على  ثناءه  ميقاتي  الرئيس 
غرفة  غرفتنا  إدارة  مجلس  يسود  الذي 
مع  سجلنا  حيث  والشمال،  طرابلس 
لكبريات  مسؤولياتنا  وم��ن  زم��الءن��ا 
اخل��ط��وات  اإلقتصادية،   امل��ؤس��س��ات 
طريق  على  نخطوها  ال��ت��ي  املتقدمة 
مختلف  على  اإلن��ف��ت��اح  روح  تعزيز 
مطلق  بتعاون  وذل��ك  العامة  القضايا 
املجتمع  ومنظمات  هيئات  مختلف  مع 
موئاًل  الغرفة  مقر  من  وجعلنا  املدني، 
احمليطة  املستعصية  األم��ور  كل  ملعاجلة 
واإلجتماعية«.  اإلقتصادية   بحياتنا 
ميقاتي  الرئيس  أقام  اللقاء  ختام  وفي 
مأدبة تكرميية على شرف رئيس وأعضاء 

مجلس إدارة غرفة طرابلس والشمال.

»كيفية الولوج الى أسواق العمل«  في غرفة طرابلس

دبوسي يلتقي وزمالئه أعضاء مجلس اإلدارة 
دولة الرئيس نجيب ميقاتي 
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شكل مهرجان الذكرى ال�27 الغتيال الرئيس رشيد كرامي مناسبة للم شمل طرابلس 
الى ظاهرة  بكافة احيائها وشرائحها االجتماعية والسياسية والثقافية  وحتول املهرجان 
اعادت املدينة الى سابق عهدها مدينة للعروبة والوطنية والقومية وقد دحض كل ما قيل 

عن طرابلس بل ازاح كل الغمامات التي مرت عليها.
فقد احتشدت القوى والتيارات في ساحة قصر كرامي في كرم القلة في اضخم حشد 
شهدته املدينة منذ سنوات حيث بدا املهرجان استفتاء شعبيًا على نهج تيار الرئيس كرامي 
الرشيد  بقاتل  املنددة  الشعارات  برفع  ومتيز  والوطنية  القومية  ثوابته  على  حافظ  الذي 

مهرجان شعبي حاشد في مناسبة الذكرى السابعة والعشرين الستشهاد الرئيس رشيد كرامي
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ذكرى الرشيد

مهرجان شعبي حاشد في مناسبة الذكرى السابعة والعشرين الستشهاد الرئيس رشيد كرامي
واملناهضة للسياسات املجافية حلقوق الناس. 

واعتبر املهرجان حلقة مفصلية في مسار تيار كرامي, حيث جنح فيصل من خالل احلشد 
اجلماهيري الكبير الذي متيز به املهرجان والذي جمع اآلالف من أبناء طرابلس والشمال أن 
يؤكد بأنه يشكل امتدادا لزعامة والده الرئيس عمر كرامي، وأن الكراميني في طرابلس ال 
يزالون بخير، وأن العائلة ومن يتضامن معها هم فقط أهل الشهيد وأنهم وحدهم ميلكون 
حق التسامح، وليس العفو الذي صدر في مجلس النواب أو تبني بعض التيارات السياسية 

ترشيحه الى رئاسة اجلمهورية.
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تعتبر ثانوية احلدادين للبنات من أكبر 
الثانوي  للتعليم  التربوية  املؤسسات 
الرسمي في الشمال وتقع في منطقة أبي 
مساحتها  تبلغ  حيث  بطرابلس  سمراء 
مبنى  ويحتوي  مربع  متر   1900 نحو 

الثانوية على ثالثة طوابق وحديقة صغيرة 
وملعبني داخلي وخارجي ومرآب لسيارات 

األساتذة واملعلمات.
احلدادين  ثانوية  أن  بالذكر  واجلدير 
للطالبات  أبوابها  فتحت  أن  منذ  للبنات 

 1996 العام  منذ  أي  طرابلس  مدينة  في 
أي ما يزيد على 18 عاًما، لم تلق االهتمام 
أسوة  البنيوي  والدعم  والرعاية  الكافي 
الرسمية  والثانويات  املدارس  من  بالكثير 
وفق  وجتهيزها  تأهيلها  إع���ادة  مت  التي 

التطوير العلمي والتكنولوجي.
»الوفاق« التقت املديرة اجلديدة لثانوية 
معها  وجرى  عبس  هبة  األستاذ  احلدادين 
اللقاء حول واقع الثانوية املرير وال سيما 
وحول  والتجهيزات  البناء  قدم  حيث  من 
اجلديدة  والتوقعات  الثانوية  مستقبل 
احل��داث��ة  ومواكبتها  الثانوية  لتطوير 

والتطلعات.
ملك  هي  للبنات  احلدادين  ثانوية  إن 
خاص لصالح جامعة املنار وقد مت استئجار 
املبنى منذ 1996/4/2 حتت رقم 8234 
من قبل وزارة التربية بعقد إيجار سنوي ما 
)مئة  ل.ل.   188.000.000 يقراب 
وثمانية وثمانون مليون ليرة لبنانية( أي 
$ )مائة وعشرون  يعادل 120.000  ما 
هذا  مقابل  سنوًيا(  أمريكي  دوالر  ألف 
ومكتبة  صًفا   28 يضم  وال���ذي  املبنى 

وثالثة مختبرات وملعب خارجي وداخلي 
خلدمة الطالب وراحتهم.

األسف  وم��ع  اليوم  املبنى  ه��ذا  أن  إال 
يفتقر إلى الكثير من التجهيزات الداخلية 
واخلارجية وإلى االهتمام من حيث صيانة 
والرطوبة،  »النشش«  بسبب  اجل���دران 
مبا  إلى صيانة  بحاجة  القدمية  ومختبراتها 
يواكب التعليم التطبيقي متاشًيا مع مواكبة 
احلديثة.  والتكنولوجية  العلمية  الثورة 
وكذلك مقاعدها الدراسية والتي حتتاج إلى 
جتديد بعد االستهالك احلاصل منذ فترة ال� 
18 عاًما وكذلك بحاجة إلى ألواح جديدة 
الذي  األم��ر  لإليضاح،  تقنية  ووس��ائ��ل 
ينعكس على املستوى التعليمي للطالبات 

وال سيما أن املنهجية اجلديدة في التعليم 
تتطلب استخدام تقنيات حديثة.

وال  مسرح  فيها  يوجد  ال  والثانوية 
التهوئة  وانعدام  الشتوية  للرياضة  غرف 
عن  ناهيك  الداخلية  ال��ق��اع��ات  داخ��ل 
الصحي  الصرف  ومجاري  املكسر  البالط 
الغير مكتملة. لذلك، ال بد من االهتمام 
فهي  من جديد،  تأهيلها  وإعادة  بالثانوية 
ضرورة تربوية ال ميكن جتاهلها وال سيما 
أنها تضم نحو ثمانني أستاًذا ومعلمة وما 
الفرنسي  بالفرعني  طالبة   800 يقارب 
واإلنكليزي ويتخرج منها سنوًيا ما يزيد 

عن 300 طالبة. 
حاورها: األستاذ سامر مولوي
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لنقابة  العلمية  اللجنة  نظمت 
مع  بالتعاون  لبنان-طرابلس  أطباء 
ومؤسسة  هيكل  ألبير  مستشفى 
الصفدي، ندوة طبية بعنوان »مرض 
وذلك  النوم«،  أثناء  التنفس  توقف 
الثقافي«،  الصفدي  »م��رك��ز  ف��ي 
وبحضور نقيب األطباء في طرابلس 
املهندس  حبيب،  اي��ل��ي  ال��دك��ت��ور 
حبيب الشامي ممثاًل نقيب املهندسني 
في الشمال، السيد رياض علم الدين 
ممثاًل مؤسسة الصفدي، مدير ثانوية 
مصطفى  األس��ت��اذ  الفيحاء  روض��ة 
ألبير  مستشفى  م��دي��رة  املرعبي، 
بازرباشي،  نسرين  الدكتورة  هيكل 
واجلسم اإلداري والطبي والتمريضي 

في املستشفى، أطباء ومهتمون. 
طه  الدكتور  من  كل  حاضر  وقد 
بازرباشي الذي حتدث عن آثار املرض 
أبي  ليز  والدكتورة  القلب،  على 
اجلراحة،  مخاطر  تناولت  التي  رافع 
وحتدث الدكتور جورج شالوحي عن 

ارتباطه بالسمنة املفرطة، اما الدكتور 
نبيل محسن فقد تناول ارتباط املرض 

بالنعاس املفرط وكيفية عالجه. 
التنفس  ت��وق��ف  م��رض  ع��ن  ام��ا 
مرض  بأنه  عرفوه  فقد  النوم  أثناء 
وعالجه  اكتشافه  ولكن  جدًا  شائع 
حديثان نسبيًا مما يفسر جهل الناس 
له. و بشكل مبسط، نستطيع القول 
في  تكمن  املريض  عند  املشكلة  ان 
نسبيًا  تكون ضيقة  بحيث  احلنجرة 
وقابلة لإلنكماش ألن غشاءها ليس 
تأثير  و حتت  الكفاية.  فيه  مبا  صلبًا 
ارتخاء أثناء النوم، تنكمش احلنجرة 
أواًل،  الشخير  فتسبب  تدريجيًا، 
توقف  أخيرا  ثم  التنفس  ضعف  ثم 
متناولني  اإلخ��ت��ن��اق،  أي  التنفس 
وكيفية  ع���وارض���ه،  بالتفصيل 

تشخيصه. 
وفي اخلتام مت التأكيد على ضرورة 
الصحية  باإلرشادات  املريض  التزام 

التي يطلبها منه الطبيب.

محاضرات طبية في مركز الصفدي الثقافي

في إطار التعاون الثقافي القائم منذ سنوات بني املعهد الفرنسي 
في طرابلس و«مؤسسة الصفدي«، استضاف »مركز الصفدي 
 Des letters et« بالفرنسية  كتاب  وتوقيع  ندوة  الثقافي« 
des ruptures« لألستاذ اجلامعي والكاتب الدكتور سعيد 
وغنائيًا  مسرحيًا  عرضًا  املسرح  قاعة  شهدت  كما  الولي. 
 .L’école des petit Robert« بعنوان  لألطفال  هادفًا 
وألقى  النشاطني،  لويس  اتيان  السيد  املعهد  مدير  حضر  وقد 
كلمات ترحيب باحلضور، منوهًا بالتعاون القائم مع املؤسسة. 
وعرف  اتيان،  قدمه  الذي  الولي،  الدكتور  كتاب  ويتضمن 
)خادمة،  أصحابها  كتبها  رسائل   5 من  مجموعة  كتابه،  عن 
موظف، محازب، زوجة وثياب إنسان أنيق تقاعد عن احلياة(، 
لالحتجاج لدى املرسل إليه على وضع لم يعد يحتمل أو لألسف 

على ماض مجيد بدأ بالزوال وإلعالن اإلنفصال. 
نسخ  مع  للحضور  هدية  قدمه  الذي  كتابه  يوقع  أن  وقبل 
الليسيه  في  لغة  أساتذة  تناوب  السابقة،  الشعرية  دواوينه  من 
الفرنسية على قراءة مقتطفات من الكتاب مبرافقة عازف العود 
فيعاني  شماس  اميلي  الدكتورة  قدمت  ثم   ، دروي��ش،  وسيم 

...Power Point دراسة مع عرض مصور
عرضًا  الفرنسية   Robert et Moi مؤسسة  ونظمت 
الذين حضروا من عدة مدارس في  مسرحيُا وغنائيًا، لألطفال 

طرابلس.

املجلس  أطلقها  التي  املبادرة  تستمر  اخلامسة،  للسنة 
»مؤسسة  م��ع  بالشراكة  الشمالي  للبنان  الثقافي 
الصفدي« لتكرمي املميزين بعلمهم وأخالقهم وعطائهم 
املثمر ملجتمعهم ووطنهم، تقديرًا لهم وتشجيعًا لغيرهم 
اختيرت  وقد  ومناقبيتهم.   مبسيرتهم  االقتداء  على 
بكفاءتها  املميزين  من  شخصيات  ثالث  التكرمي  لهذا 
غمرة  وليد  الرئيس  القاضي  هي:  املهني،  ونشاطها 
النقيب  االجتماعية  الشؤون  وزي��ر  معالي  عنه  حتدث 
الفتاح  عبد  والشاعر  املهندس  النقيب  درب��اس،  رشيد 
عكاري الذي حتدث عنه احملامي والشاعر شوقي ساسني، 
حتدث  حيث  اخل��وري  عيسى  م��ارون  األستاذ  والباحث 
حاشد  حضور  وسط  وذل��ك  توما،  جان  الدكتور  عنه 
السيد  الصفدي  محمد  الوزير  ممثل  إلى  إضافة  تقدمه 
أليس  القاضية  املهجرين  الصفدي، وزيرة شؤون  أحمد 
الكاثوليك  للروم  والشمال  طرابلس  مطران  شبطيني، 
الضنية  بلديات  احتاد  رئيس  ضاهر،  ادوار  املتروبوليت 
اطباء  نقابة  ممثال  كساب  جالل  الدكتور  سعدية،  حمد 
للبنان  الثقافي  املجلس  رئيس  الشمال،  في  األسنان 
املدير  املجلس،  وأعضاء  كبارة  نزيه  الدكتور  الشمالي 
العام ل�«مؤسسة الصفدي« رياض علم الدين، وفعاليات 
جامعية وثقافية واجتماعية، وأصدقاء وأهالي املكرمني. 

ندوة وتوقيع كتاب بالفرنسية للدكتور سعيد 
الولي وعرض مسرحي غنائي ضاحك لألطفال

»المجلس الثقافي للبنان الشمالي« و»مؤسسة الصفدي« 
يحتفالن بتكريم كوكبة من رجاالت طرابلس والشمال

ثانوية الحدادين للبنات تعاني من نقص في التجهيزات األساسية
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سامريات
سلسلة الرتب 

والرواتب خط أحمر!!
بقلم: �سامر مولوي

ه��ي��ئ��ة  إن 
التنسيق الثقافية 
في لبنان تطالب 
في  ب����اإلس����راع 
إق��������رار ك��اف��ة 
ال��واردة  احلقوق 

بدورها  والتي  املطلبية  مذكرتها  في 
رفعتها إلى رئيس مجلس النواب األستاذ 
مطالبة  النيابية،  الكتل  وإلى  بري  نبيه 
التي  وال��ف��ر  الكر  سياسة  ع��ن  الكف 
الرسمية  االمتحانات  فمصير  مت��ارس، 
احلقوق  إق��رار  من  النواب  مبوقف  رهن 

الواردة بالسلسلة.
وال سيما احلفاظ على املوقع الوظيفي 
ال�  ف��ارق  مع  الثانوي  التعليم  ألستاذ 
6 درج���ات م��ع ب��داي��ة رات���ب األس��ت��اذ 
اجلامعي، وإعطاء نسبة تصحيح واحدة 
للقطاعات كافة بحسب نسبة التضخم 
 1996/1/1 رواتب  على  س%121 
من  رجعي  مفعول  مع  السلسلة  وكامل 
2012/7/1 وفًقا لالتفاق مع احلكومة 
السابقة، أسوة بالقضاة وأساتذة اجلامعة 
اللبنانية، وأن تكون نسبة الدرجة على 
القطاعات  جميع  في  موحدة  الراتب 
يستفيد  وأن  الراتب،  من   %5 وتعادل 
النسبة  ب���ذات  امل��ت��ع��اق��دون  األس��ات��ذة 
العاملني في اخلدمة  التي تصيب  الزيادة 
وأن  االجتماعية  العدالة  ملبدأ  تطبيًقا 
يستفيد املتعاقدون بزيادة تساوي نسبة 
املالك،  في  الذين  ينالها  التي  الزيادة 
التي  التخريبية  البنود  جميع  إلغاء  مع 
مشروع  ومن  العامة  الوظيفة  تضرب 

التقاقد الوظيفي.
إهمال  حال  وفي  املنطلق  هذا  ومن 
في  اجل��دي��ة  وع��دم  السلسلة  م��ش��روع 
النقابية  التنسيق  هيئة  ف��إن  إق��راره��ا 
ماضية بتنفيذ اإلضراب العام املفتوح في 
القطاع العام وشل كل األعمال اإلدارية 
العامة والسرايا  في الوزارات واإلدارات 
واألقضية  احمل��اف��ظ��ات  ف��ي  احلكومية 
مقاطعة  ذل��ك  ف��ي  مب��ا  البلديات  وف��ي 
حزيران   12 في  الرسمية  االمتحانات 
وإلى االعتصام املفتوح أمام وزارة التربية 
يوم األربعاء 2014/6/11، فسلسلة 
ميكن  ال  أحمر،  خط  والرواتب  الرتب 
مقدرة  ع��دم  بحجة  تخطيه  أو  جت��اوزه 
والفروقات،  املبالغ  تأمني  على  اخلزينة 
لديها  املالية  وزارة  إن  العكس  على  بل 
مصاريف  لتغطية  يكفي  ما  امل��ال  من 
استطاعت  لو  سلسلة  من  أكثر  نفقات 
فرض الضراب على أصحاب رؤوس املال 
حتصيل  على  والقدرة  البحرية  والريع 
وتطبيق  وال��رس��وم  الضرائب  وجباية 
دون  املواطنني  جميع  بني  املساواة  مبدأ 

استثناء.

األس��رة  جلنة  م��ن  ب��دع��وة 
للتنمية  ال��ع��زم  منتدى  ف��ي 
االجتماعية عقد لقاء حواري 
عطية  عاطف  الدكتور  م��ع 
شريك  »اختيار  عنوان  حتت 
مقر  ف��ي  وذل���ك   ،« احل��ي��اة 
منتديات وقطاعات العزم في 

طرابلس. 
حنان  ألقتها  املنتدى  باسم  كلمة  بداية 
الطرابلسي، قالت فيها: ان املؤسسة الزوجية 
لقيامة  يعول  وعليها  املؤسسات،  اسمى  هي 
االختيار،  أحسنا  فكلما  بأكملها،  األم��ة 

نهضنا باملجتمع، وارتقينا به.
ولفتت إلى أنه تفاديًا لفشل التواصل البناء 
الشريكني، قررت جلنة األسرة طرح هذه  بني 
»بناء  عنوان  حتت  لقاءات  ضمن  املشكلة، 

مؤسسة األسرة« . 
 ثم بدأ الدكتور عطية كالمه معرفًا الزواج، 

مقارنًا بني الزواج التقليدي والزواج في الوقت 
الناجح،  الزواج  لنماذج من  احلاضر. وعرض 
بالطالق.  ينتهي  قد  الذي  الفاشل،  والزواج 
و حتدث عن  العالقات التمهيدية التي تسبق 
الزواج مثل اخلطوبة وغيرها ، محددًا الثغرات 
العالقات،  من  األنواع  هذه  أثناء  حتصل  التي 

والتي قد تؤدي إلى الفشل الذريع. 
التي  النقاشات  بحيوية  اللقاء  متيز  وق��د 
واالجتماعية  النفسية  األب��ع��اد  ت��ن��اول��ت 

والدينية.

بدعوة من »منتدى العزم ملوظفي القطاع العام« حاضر 
األستاذ اجلامعي  مقبل ملك )أحد مسؤولي منتديات 
وقطاعات العزم(  حول الكتيب الذي صدر عن املنتدى 
املوظفني«، وذلك في  بعنوان » دليل واجبات وحقوق 

مركز العزم الثقافي )بيت الفن( في امليناء.  
لؤي  العام  القطاع  منتدى  ملنسق  كلمة  كانت  بداية 

غمراوي الذي رحب باحلاضرين  وقّدم احملاضر.
 ثم بدأ ملك كالمه ناقال حتيات دولة الرئيس جنيب 
ميقاتي للمشاركني وقال: ان إصدار هذا الكتيب كان 
ملوظفي  العزم  »منتدى  في  الزمالء  أفكار  أحد  وليدة 

القطاع العام« أحد فروع منتديات العزم. 
هو  الكتيب  هذا  إص��دار  من  الهدف  أن  إلى  وأش��ار 
من  انطالقا  وواجباته،  حقوقه  على  املوظف  تعريف 
املرسوم االشتراعي رقم 112 الصادر في حزيران عام 
أساس  هو  والذي  تاله،  الذي  تعدياًل  1959،وال���47 
ونقطة انطالق جميع قوانني ومراسيم وانظمة املوظفني 

في لبنان .

 
بدعوة من منتدى العزم للتنمية االجتماعية، وبالتعاون 
مسرحية  عرض  مت  الدميقراطي،  النسائي  التجمع  مع 
»الرجال للسياسة والنسوان ليش أل«،على خشبة مسرح 

مركز العزم الثقافي بيت الفن في امليناء.
بداية ألقت رمي ميقاتي كلمة باسم منتدى العزم للتنمية 
إلى  يهدف  املنتدى  أن  إلى  خاللها  لفتت  االجتماعية، 
االهتمام بحقوق اإلنسان املدنية واالجتماعية والسياسية، 
وقالت:  عليها.    واحلفاظ  عنها  الدفاع  على  ويحِرص 
الفكرية  امل��رأة  ق��درات   تنمية  على  باستمرار  »عملنا 
والعلمية ، لكي متسي أكثر فعالية ضمن املجال الثقافي و 

االجتماعي، للمساهمة في عملية التنمية املستدامة«.
في  املرأة  حق  على  تركز  التي  املسرحية  بدأ عرض  ثم 
الفعالة  املشاركة السياسية ومتكينها، وتعزيز مشاركتها 
التي  العقبات  أهم  على  الضوء  وتسلط  املجال.  هذا  في 
النسائي  التجمع  إعداد عضو  حتول دون ذلك. وهي من 
بدرة، أشجان  بارعة  أمل حرقص، و متثيل:  الدميقراطي  

شاكيش، ُمطيعة حالق، وليال حموضة. 

منتدى العزم للتنمية االجتماعية ُينظم
لقاًء حواريًا بعنوان »اختيار شريك الحياة«

مسرحية »الرجال للسياسة 
والنسوان ليش أل«: لمشاركة فّعالة 

للمرأة في الحياة السياسية

منتدى العزم لموظفي القطاع العام يطلق 
كتيب »دليل واجبات وحقوق الموظفين«

امل��رأة  وقطاع  الصحي  القطاع  من  بدعوة   
األم��راض  اختصاصي  ألقى  العزم«،  »تيار  في 
مركز  في  محاضرة  ماّلط  د. حسان  اجلرثومية 
طرابلس،  في  العزم«  وقطاعات  »منتديات 
الكورونا...عوارض  فيروس   « عنوان:  حتت 

ووقاية«.
مرحبًا  صابونة  سعداهلل  د.  حت��دث  بداية   

باحلضور ومعرفًا باحملاضر.
ان  إلى  مشيرًا  محاضرته  مالط  د.  بدأ  ثم 
فيروس »الكورونا« ليس وليد اليوم، ولكن ما 
ظهر حديثًا هو ساللة جديدة من هذا الفيروس، 
وبدأت  سنتني  منذ  األول��ى  احلالة  ظهرت  وقد 
إصابة   600 حوالي  إلى  وصلت  حتى  تتزايد 

الشرق األوسط،  مؤكدة في أكثر من دولة في 
بعدها  ومن  السعودية  العربية  اململكة  خاصة 

اإلمارات.
وطمأن د. مالط إلى ان »الكورونا« لم تكتسب 
القدرة بعد على االنتقال بسهولة من إنسان إلى 
التي  الفيروسات  من  الكثير  غرار  على  آخر، 

تصيب اجلهاز التنفسي كاإلنفلونزا.
بني  هلعًا  سببت  التي  الوفاة  ح��االت  وع��ن 
الناس، ال سيما في اململكة العربية السعودية، 
احلاالت  هذه  معظم  ان  إلى  د.مالط  أشار  فقد 
كانوا  عاما  اخلمسني  تخطوا  أشخاصًا  أصابت 
يعانون في األصل من مشاكل صحية، مما أدى 

إلى تفاقم حاالتهم وصوال إلى الوفاة.

د. مالط من منتديات العزم:  »الكورونا« ليس وباء عالميًا

اختتمت املنظمة العربية للمحامني الشباب، 
مؤمتر »التجارة اإللكترونية« الذي نظمته برعاية 
دولة الرئيس جنيب ميقاتي، بالتعاون مع قطاع 
محكمة  لرئيس  مبحاضرة  للمحامني،  العزم 
االستئناف في جبل لبنان القاضي سميح صفير 
بعنوان »عقود التجارة اإللكترونية«، وذلك في 

فندق »كوالتي ان« في طرابلس.
موجز  بتعريف  محاضرته  صفير  استهل 

القانون  رأي  على  مركزًا  اإللكترونية،  للتجارة 
الفرنسي في هذا اإلطار، مؤكدًا على عدم جمود هذا 
من  أخرى  أشكال  ابتكار  أنه ميكن  التعريف، حيث 
هذه العقود مستقباًل. ولفت إلى أن عقود اإلعالنات 
التجارية تشكل أحد أهم أشكال العقود اإللكترونية. 
بالقانون  محكوم  اإللكتروني  العقد  أن  إلى  وأشار 
املدني الداخلي ألي بلد من البلدان، وهو ما يسري 

على لبنان بطبيعة احلال.

العزم  ق��ط��اع  منسق«  أل��ق��ى  امل��ؤمت��ر  خ��ت��ام  وف��ي 
فيها  نوه  كلمة  معرباني  ممتاز  احملامي  للمحاميني« 
للمحامني  العربية  املنظمة  بذلتها  التي  باجلهود 
في  للمحامني،  العزم  قطاع  مع  بالتعاون  الشباب، 
الى احملامني  املؤمتر، وتوجه بالشكر  سبيل إجناح هذا 
العرب املشاركني. ثم مت توزيع شهادات مشاركة على 
احملامني احلاضرين، ومنح القاضي صفير درع املنظمة 

العربية للمحامني الشباب.

قطاع العزم للمحامين يختتم مؤتمره«التجارة 
االلكترونية« بمحاضرة للقاضي سميح صفير 
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الثقافية  الرابطة  الرابطة  نظمت 
جمعية  م��ع  بالتعاون  طرابلس  ف��ي 
الوفاق الثقافية حفل انشادي بذكرى 
اصداء  فرقة  احيته  واملعراج  االس��راء 
مسرح  على  وذل��ك  التراث  النشاد 
الرئيس  دول��ة  ممثل  بحضور  الرابطة 
الصوفي  نبيل  احل��اج  ميقاتي  جنيب 
وممثل وزير العدل اللواء اشرف ريفي 
املختار عبد اهلل بقا وممثل الوزير فيصل 
الطرابلسي   محمد  الدكتور  كرامي 
ممثال  الشعار  مالك  الشيخ  املفتي   -
القى  وال��ذي  بلوط   ف��راس  بالشيخ 
رئيس   - املناسبة  وح��ي  م��ن  كلمة 
الرابطة الثقافية االستاذ رامز الفري - 
االستاذ  في طرابلس  فتح  ممثل حركة 
بلدية  مجلس  عضو  كيالي،  جمال 
وحشد   - تدمري  خالد  د  طرابلس 
والثقافية  السياسية  الشخصيات  من 
بداية   . واالع��الم��ي��ة  واالجتماعية 
تالوة  ثم  اللبناني  الوطني  بالنشيد 

عطرة من القران الكرمي  ومن ثم كلمة 
االعالمي  احلفل  عريف  من  ترحيبية 
اوبريت  عرض  تاله   حلواني  غسان 
من اعمال فرقة اصداء بعنوان ماشطة 
بنت فرعون ومن ثم تكرمي شخصيات 
طرابلسية بالتقدمي لهم دروع تكرميية 
رامز  الثقافية  الرابطة  رئيس  قبل  من 
املنشد  اص��داء  فرقة  وقائد  ال��ف��ري  

ناصر مسعد 
الشيخ  الفتوى  امني  واملكرمون هم 
امير  بالشيخ  مم��ث��الل  ام���ام  محمد 
مسقاوي  عمر  السابق  والوزير  رعد 
مسقاوي  ب��س��ام  ب��ال��دك��ت��ور  مم��ث��الل 
والصحافي  تدمري  عمر  والدكتور 
لالعالم  الوطني  املجلس  رئيس  ناءب 
ابراهيم عوض والفنان القديد عبد اهلل 
احلمصي والكاتب املسرحي واالذاعي 
كانت  ثم  ومن  املصري  عوني  توفيق 
من  اص��داء  لفرقة  انشادية  وص��الت 

وحي املناسبة .

أقامت جمعية مبدعون حفل توزيع جوائز مسابقتها العلمية 
الرابعة في مسرح الرابطة الثقافية بحضور كل من نائب طرابلس 
معالي األستاذ سمير اجلسر , ومعالي وزير العدل اللواء اشرف 
ريفي ممثاًل باألستاذ هاني املرعبي, والنائب محمد عبد اللطيف 
طرابلس  بلدية  ورئيس   ، كبارة  عصام  باألستاذ  ممثاًل  كبارة 
غرفة  رئيس  حلواني,  جالل  الدكتور  مثله  غزال  نادر  الدكتور 
توفيق  السيد  الشمال  طرابلس  في  والصناعة  والزراعة  التجارة 
دبوسي  مثله الدكتور عبد الرزاق اسماعيل, مؤسسة الصفدي 
ممثلًة باألستاذ ربيع عثمان, رئيس الرابطة الثقافية االستاذ رامز 
الفري ,  رئيس مصلحة استثمار طرابلس وجوارها في مؤسسة 
أطباء  نقابة  رئيس  ضناوي،  هبة  املهندسة  الشمالي  لبنان  مياه 
التكنولوجيا  جامعة  كساب،  جالل  الدكتور  مثله  األسنان 
مثلها عميدها   )ULF( الفرنسية اللبنانية  التطبيقية  والعلوم 
ربيع  األستاذ  مثلها  اجلنان  جامعة  الرفاعي،  أحمد  الدكتور 
حروق، مدراء وممثلني عن أكثر من 40 ثانوية في الشمال، عدد 

من رؤساء اجلمعيات والناشطني في املجتمع املدني. 
وقد قامت اجلمعية بتكرمي اجلهات الراعية وتقدمي دروع لكل 
من معالي الوزير اللواء أشرف ريفي و معالي الوزير سمير جسر 
و لرئيس بلدية طرابلس و  جلامعة ULF , ولرئيس غرفة التجارة 
والزراعة والصناعة  األستاذ توفيق دبوسي وملؤسسة الصفدي. 

ثم مت توزيع الدروع على الثانويات األوائل حيث نالت: ثانوية 
املرتبة  ناسيونال  كوالج  وثانوية  األولى  املرتبة  الفيحاء  روضة 

الثانية وثانوية احلدادين بنات الرسمية املرتبة الثالثة.

العاملية  واحلملة  طرابلس  وبلدية  الثقافية  الرابطة  من  بدعوة 
للعودة الى فلسطني وجمعية الوفاق الثقافية مت احياء ذكرى مرور 
66 عاما على النكبة الفلسطينية على مسرح الرابطة الثقافية في 
طرابلس بحضور رئيس بلدية طرابلس د نادر الغزال ورئيس الرابطة 
الثقافية االستاذ رامز الفري , الرئيس القاضي نبيل صاري وحشد 

من الشخصيات السياسية والثقافية واالجتماعية واالعالمية.
وقد قدمت دروع تكرميية من قبل احلملة العاملية للعودة الى فلسطني  
الى كال من رئيس بلدية طرابلس د نادر الغزال ورئيس الرابطة الثقافية 

االستاذ رامز الفري ومن ثم احيت احلفل فرقة عشاق االقصى.

الرابطة  رئيس  فلسطني  لتحرير  الشعبية  اجلبهة  كّرمت 
الثقافية في طرابلس األستاذ رامز الفري، تقديرًا لدوره الثقافي 

في خدمة القضية الفلسطينية، وخدمة مدينة طرابلس.

الرابطة الثقافية تحتفل بذكرى
االسراء والمعراج وتكرم شخصيات طرابلسية

الجبهة الشعبية كّرمت رئيس الرابطة الثقافية

لقاء الهيئة الوطنية ملكافحة املخدرات

عرض فني مميز حتت عنوان فقرات متقاطعة

دورة تدريبية للدكتور عالء حسون بعنوان اخلريطة الذهنية

حفل تخريج طالب اجلمعية التربوية اللبنانية - اكادميية االبداع القيادي

نشاطات الرابطة الثقافية في صور

امسية شعرية بذكرى النكبة  للشاعرة انتصار الدنان

عرض مسرحي كوميدي لفرقة املعلقني

يوم ترفيهي لالطفال يتخلله عروض مسرحية وفنية الكثر من 1500 طفل

توزيع جوائز املسابقة اخلطابية بدعوة من بلدية طرابلس واحتاد الشباب الوطني 

مدرسة دار احلنان اجلديدة حتتفل بنهاية العام الدراسي

بطولة كرة الطاولة بدعوة من الرابطة وشباب العزم ونادي الوفاق الرياضي

توزيع جوائز املسابقة الفنية بدعوة من بيت االداب والعلوم

دورة تدريبية للمدرب االردني حسن يوسف

توزيع جوائز مسابقة طالب مبدعون في المواد العلمية

فعاليات احياء ذكرى النكبة


