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صاحبها ورئيس تحريرها والمدير المسؤول: رامز الفري
تأسست عام 2001

شاركت سارة توفيق دبوسي، بصفتها ممثلًة 
لـ»غرفة طرابلس ولبنان الشمالي«، و»مجموعة 
دبوسي القابضة« في حفل إطالق جتمع رجال 
اللبناني الصيني في مبنى  وسيدات األعمال 
العربي، في حضور  القصار لالقتصاد  عدنان 

واقــتــصــادي،  وديبلوماسي  ونيابي  وزاري 
الدكتور  والتجارة  اإلقتصاد  وزيرا  يتقدمهم 
الدكتور حسني احلاج  آالن حكيم والصناعة 
االقتصادية  الهيئات  رئيس  ومعالي  حسن 
عدنان القصار وسفير الصني في لبنان جيانغ 

ـــيـــس إحتـــاد  ــغ ورئ ــان جــي
والصناعة  التجارة  غرف 
شقير،  محمد  والــزراعــة 
اجلمّيل  ــادي  ف الدكتور 
رئيس جمعية الصناعيني 
ــيــني، وأعــضــاء  ــلــبــنــان ال
أسسته  الذي   ، التجمع 
الصناعيني  من  مجموعة 
واملستثمرين  والــتــجــار 

الصناعي  األعمال  رجل  برئاسة  واملبادرين، 
علي العبداهلل.

كلمات  كانت  ثم  الوطني،  النشيد  بداية 
الصيني  السفير  الــعــبــداهلل،  علي  مــن  لكل 
إطالق  أن  الــى  لفت  ــذي  ال القصار  والــوزيــر 
الربيع  احتفاالت  مع  »بالتزامن  جاء  التجمع 
للسالم  يرمز  ــذي  ال اجلــديــد  الصيني  للعام 

والتعايش«.
أما الوزير الدكتور آالن حكيم، فقد أشارالى 
ان »انطالقة هذا التجمع يأتي للتشديد على 
أهمية الشراكة االقتصادية اللبنانية - الصينية 
لبنان.  بها  ميــر  التي  الــظــروف  صعوبة  رغــم 
من  الن  كبيرة  أهمية  املبادرة  هذه  وتشكل 
البلدين وحتريك  بني  العالقات  تعميق  شأنها 

العجلة االقتصادية وتعزيز النمو«.
بتهنئة  كلمته  فاستهل  حسن  احلــاج  أمــا 

الذي  التجمع  هذا  »تأسيس  على  اهلل  العبد 
يشكل خطوة مطلوبة ومفيدة في اطار تطوير 
الــعــالقــات فــي مــجــال االعــمــال وغــيــرهــا من 

املجاالت الثقافية واالجتماعية واالنسانية«.
ان  الصينيون  ــاء  االصــدق »يعلم  وخــتــم: 
لبنان يعاني ازمة اقتصادية كبيرة، ونأمل من 
من  مطالبنا  يتفهموا  ان  الصينيني  االصدقاء 
اقتصادنا،  تكبير  اردنــا  فإذا  ايجابية،  ناحية 
االنتاجية  قطاعاتنا  تطوير  على  العمل  علينا 
الى  صــادراتــنــا  ـــادة  وزي والــزراعــيــة  الصناعية 
اخلارج، مع االعتماد على السياحة واخلدمات. 
ال  اخلـــارج،  مــن  مساعدات  اطلب  وعندما 
ان  مبقدار  ومالية،  عينية  مساعدات  اقصد 

تفتح البلدان اسواقها امام منتجاتنا«.
ــقــي عـــن الــنــشــاطــات  ــائ وعــــرض فــيــلــم وث

واملعارض الصينية في لبنان.

سارة توفيق دبوسي ممثلًة لـ»غرفة طرابلس ولبنان الشمالي« و»مجموعة دبوسي القابضة«

إعتقاده  عن  ميقاتي  جنيب  الرئيس  أعرب 
يتخطى  ال  لبنان  جنوب  في  حصل  ما  بــأن 
األخير  االسرائيلي  االعتداء  على  الفعل  ردة 
الذي إستهدف عناصر من حزب اهلل. ورأى 
في  »أن ال مصلحة الحــد   ذاتــه  الوقت  في 
لبنان في ضرب االستقرار النسبي القائم في 
الدولية  القرارات   أو االنقالب على  اجلنوب 
ترعى  الـــذي   1701 ــقــرار  ال مقدمها  ــي  وف
اجليش  مع  بالتعاون  تنفيذه  اليونيفيل  قوات 

اللبناني«.
وكان الرئيس ميقاتي إستقبل في دارته في 

الراحل عمر  الرئيس  طرابلس وفدا من عائلة 
جانب  الــى  ووقوفه  تعزيته  له  شكر  كرامي 
العائلة في مصابها. وضم الوفد  جنلي الراحل 
الراحل  وصهر  فيصل  السابق  والوزير  خالد 

عبد اهلل كرامي.
الرئيس ميقاتي وفودا شعبية  كما إستقبل 
وهيئات اهلية ونقابية طرابلسية وشمالية، ثم 
الطائرة  الرياضي لكرة  الزهراء  وفداً من نادي 
الوفد  ــدم  وق والــالعــبــني.  الــنــادي  ادارة  ضــم 
الياس  الــراحــل  دورة  كــأس  ميقاتي  للرئيس 

جورج التي كان النادي قد فاز ببطولتها.

ميقاتي يستقبل وفدًا من آل كرامي

»إن  اآلتــي:  بالبيان  الصفدي  الوزير  أدلــى 
نفذتها  التي  الناجحة  العسكرية  العملية 
مزارع  في  اإلسرائيلي  االحتالل  ضّد  املقاومة 
شبعا تشكل رادعًا مينع إسرائيل من التمادي 
على  العملية  هــذه  تــؤكــد  كما  بــعــدوانــهــا، 
وفي حماية  احملتلة  أرضه  حترير  في  لبنان  حق 

اللبنانيني. 
مجلس  أن  واضحًا  »كان  الصفدي:  وقال 
حصول  أّكـــدوا  الفاعلة  ـــدول  ال كما  األمـــن 

ــّددوا  ون إسرائيل  حتتّلها  منطقة  في  العملية 
مقتل  إلــى  أّدى  الــذي  اإلسرائيلي  بالقصف 
جندي إسباني في قوات األمم املتحدة العاملة 

في جنوب لبنان«.
في  الوطني  املوقف  تنسيق  إن   « وأضــاف: 
غالبية  أن  مبا  بديهي  أمر  الظروف  هذه  مثل 
مما  احلكومة  في  ممثلني  السياسيني  األطـــراف 
يسّهل التنسيق على مستوى السلطة التنفيذية 
ألنه من الضروري عدم إظهار أي انقسام في 
مهما  اللبنانية،  للحكومة  الرسمي  املوقف 

اختلفت مواقف القوى السياسية خارجها«.
ــائــب محمد  ــن مـــن جــهــة أخـــــرى، عــبــر ال
العربية  اململكة  في  تواجده  خالل  الصفدي 
خادم  بوفاة  العزاء  واجــب  لتقدمي  السعودية 
احلرمني الشريفني، امللك عبداهلل بن عبد العزيز 
آل سعود، عن حزنه وأسفه الشديدين لرحيل 

جاللته.
عبد  بــن  سلمان  للملك  الصفدي  ومتنى 
العزيز آل سعود، »التوفيق في ضمان استمرار 
اململكة العربية السعودية في الدفاع عن قضايا 
العرب واملسلمني، في ظل التحديات الكبرى 

التي تواجهها املنطقة«. 

مواقف الوزير الصفدي
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الــســابــق مصباح  الــنــائــب  عــقــد 
منزله  في  صحافيا  مؤمترا  االحــدب 
مستهله  فــي  تقدم  طــرابــلــس،  فــي 
ــاســم اهـــل طــرابــلــس  بـــ»الــتــعــزيــة ب
ــذيــن يحمون  ال اجلــيــش  بــشــهــداء 
بدمائهم ما تبقى من الوطن، سيما 
واننا منر في مرحلة خطيرة جدا، اذ 
جبهتني  من  بأمنه  مهدد  لبنان  ان 
احلــرب  ونــيــران  االسرائيلي  الــعــدو 

السورية«.
على  »اننا  من  االحــدب  وحــذر 
تريدون  اجتماعي،  انفجار  شفير 
القول انه ارهابي لتغطون تقصيركم 

ويحاور  السلطة  في  هو  من  على 
باسم االستقرار ان يتحمل مسؤولية 

هذا االنفجار.

في  ــع  ــواق ال جمعية  رئــيــس  أقـــام 
في  سلوم  عباس  املهندس  طرابلس 
مطعم »الكونتيننتال« حفل عشاء 
األهلية  اجلمعيات  مللتقى  تكرميي 
ــع«  ــواق »ال جمعية  رئــيــس  حــضــره 
بنبوك  مصطفى  املهندس  لبنان  في 
ورؤســاء  اإلداريــــة  الهيئة  وأعــضــاء 
جــمــعــيــات املــلــتــقــى وأعـــضـــاء من 

الهيئات اإلدارية.
ـــي احلـــفـــل املــهــنــدس  وحتـــــدث ف
مصطفى بنبوك، رئيس جمعية أهل 

امللتقى  منسق  تامر،  محمد  العطاء 
الوطني  الــشــبــاب  احتـــاد  ومــســؤول 

احملامي عبد الناصر املصري.
درعــًا  امللتقى  قـــّدم  اخلــتــام  وفــي 

ــواقــع  ال جمعية  لــرئــيــس  تــكــرميــيــًا 
عربون  بنبوك  مصطفى  املهندس 
شــكــرا وتــقــديــر وأخــــذت الــصــور 

التذكارية.

نظمت »مؤسسة الصفدي« لقاء 
للجنة  السابق  الرئيس  مع  شعريًا 
السفير  الفلسطيني  اللبناني  احلوار 
عبد املجيد قصير، الذي قرأ قصائد 
ــا وظــلــي«، ثم وقع  من ديــوانــه »أن
ديوانه للحضور احلاشد في »مركز 

الصفدي الثقافي«. 
حضر اللقاء الشعري، إضافة إلى 
الصفدي«  لـ«مؤسسة  العام  املدير 
الرئيس  ممثل  الــديــن،  علم  ــاض  ري
ملك،  مقبل  السيد  ميقاتي  جنيب 
السيد  فارس  عصام  الرئيس  وممثل 
أشرف  الوزير  وممثل  بيطار،  ناصر 
ريفي السيد كمال زيادة، والنائب 
السابق عبد املجيد الرافعي وعقيلته، 
والرئيس األول حملاكم االستئناف في 
الشمال القاضي رضا رعد، ونائب 
القاضي  الدستوري  املجلس  رئيس 
نبيل  والــقــاضــي  زيــــــادة،  طــــارق 

التضامن  ملتقى  ورئيس  صــاري، 
عامر  النقيب  لبنان  في  االقتصادي 
لألطباء  السابق  والنقيب  أرسالن، 
ورئيسة  خرياطي،  نسيم  الدكتور 
وفاء  السيدة   Social Way جمعية 
ــيــس دائــــرة الــشــؤون  خــــوري، ورئ
السيد  الــشــمــال  فــي  االجتماعية 
صالح  مركز  ورئيس  عيد،  ماجد 

الدين للثقافة واإلمناء العميد هاشم 
ملعهد  السابق  والعميد  األيــوبــي، 
اجلامعة  فــي  االجتماعية  الــعــلــوم 
اللبنانية الفرع الثالث الدكتور عبد 
جامعيون  وأســاتــذة  عماد،  الغني 
وممثلون للمجتمع األهلي واملدني، 
وأصــدقــاؤه  قصير  السفير  وعائلة 

ومهتمون. 

قصير يوقع كتابه »أنا وظّلي«

ر من انفجار اجتماعي األحدب يحذِّ

تحية إلى آل كرامي
يا ناعي الفرق اللماح في الغلس

لن يفقد الشعب هدًيا في طرابلس
وهج العروبة في عبد احلميد وفي
الرشيد يبقى يبث النور كالقبس

وإمنا عمر في نهجه تسع
فيه الوفاء، وأيًضا خير مقتبس
آل الكرامة للفيحاء هم نفس،
والكائن احلي مقتول بال نفس

يا وارث العهد، أكمل سير من رحلوا
فالبيت ينقض مبنًيا بال أسس

الدكتور محمد حبلص

االستقالل  حركة  رئيس  استقبل 
زغرتا  في  دارته  في  معوض  ميشال 
وفداً من نقابة موظفي املصارف في 

الشمال.
السابق  النائب  اللقاء   وقد حضر 
النقابات  قطاع  ورئيس  بولس  جواد 

االستقالل  حركة  في  احلــرة  واملهن 
انطوان جبور وممثل حركة االستقالل 

في النقابة رميون املكاري.
اثراللقاء شكر الوفد ملعوض دعمه 
ألعضاء النقابة الفائزة عارضًا رؤيته 
كل  تّهم  التي  ومطالبه  املستقبلية 
أّيد  وقد  القطاع.  هذا  في  موظف 
امكاناته  واضــعــا  املطالب  مــعــوض 
فــي تــصــّرف الــنــقــابــة وكـــّل مــا من 
شانه تطوير هذا القطاع الذي يعتبر 
واحدا من أهم القطاعات اخلدماتية 

في لبنان.

معوض يستقبل وفدا من نقابة موظفي المصارف

م ملتقى الجمعيات األهلية جمعية »الواقع« تكرِّ

لتأسيس  اخلمسني  الذكرى  ملناسبة 
ــام  »إحتــــاد قـــوى الــشــعــب الــعــامــل« أق
إحتفااًل  اللبناني«  الشعبي  »املــؤمتــر 
ــدق »كــوالــتــي إن«  ــن حـــاشـــداً فـــي ف
بطرابلس حضره حشد كبير من العلماء 
والفعاليات السياسية والنقابية والبلدية 
اللبنانية  والقوى  واألهلية  واإلختيارية 
الفلسطينية تقدمهم: عمر  والفصائل 
ميقاتي،  جنيب  الرئيس  ممثاًل  حمزة 
عادل احللو ممثاًل الوزير فيصل كرامي، 
الهيئة  أمني  حمدان  مصطفى  العميد 
املستقلني،  الناصريني  حلركة  القيادية 
طرابلس،  بلدية  رئيس  الــغــزال  ــادر  ن
التجارة  غرفة  رئيس  دبــوســي  توفيق 
القادر  عبد  الشمال،  في  والصناعة 

علم الدين رئيس بلدية امليناء السابق، 
طرابلس  بلدية  رئيس  جمالي  رشيد 
السابق، ايلي حبيب نقيب األطباء في 
الشمال، بالل شعبان أمني عام حركة 
التوحيد اإلسالمي، بشير مواس ممثاًل 
حزب طليعة لبنان العربي اإلشتراكي، 
جمعية  رئــيــس  ممــثــاًل  نــاجــي  محمد 
رئيس  نــاجــي،  طــه  اخليرية  املــشــاريــع 
الرابطة الثقافية في طرابلس رامز الفري 
شعبان بدرا رئيس إحتاد نقابات العمال 
واملستخدمني، عبد اهلل املير رئيس إحتاد 
أطباء  نقيبي   ، العمل  أربــاب  نقابات 
وواثق  كبارة  منذر  السابقني  األسنان 
املقدم، وحشد كبير من الشخصيات 

الطرابلسية والشمالية والعكارية.

الذكرى الخمسين لتأسيس إتحاد قوى الشعب العامل

وفد  قام  املشترك،  التعاون  إطــار  في 
والتنسيق  للتعاون  التركية  الوكالة  من 
الــوزراء  مجلس  لرئاسة  التابع  »تيكا« 
سردار  د.  الوكالة  رئيس  ضم  التركية، 
الوكالة في بيروت  كام ومنسق مكتب 

دار  مستشفى  إلى  بزيارة  إربير  إبراهيم 
للجمعية  التابع  طرابلس  فــي  الشفاء 
اجلمعية  رئــيــس  ــة.  ــي االســالم الطبية 
الطبية االسالمية د. ناهد الغزال رحب 

بالوفد الزائر.

بــدوره أعرب د. ســردار عن سعادته 
بزيارة مستشفى دار الشفاء.

الغزال درعًا  الزيارة قدم د.  في ختام 
قدم  ــذي  وال ســردار  للدكتور  تقديريًا 

بدوره هدايا تذكارية باسم الـ»تيكا«.

وفد من الـ»تيكا« في »دار الشفاء«
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نظمت »مؤسسة الصفدي« بالتعاون 
مع معهد العلوم االجتماعية في اجلامعة 
اللبنانية )الفرع الثالث(، ندوة في »مركز 
الصفدي الثقافي«، عن كتاب »الثقافة 

للمعهد  السابق  املدير  ملؤلفه  املعوملة« 
الدكتور عاطف عطية، الذي وقع كتابه 
للحضور. وأدار الندوة األديب الدكتور 
إضافة  وحضرها،  مسعود،  ميخائيل 

الثقافية«  الصفدي  إلى مديرة »جمعية 
ــذة  ـــدادي، أســات ـــغ ــســيــدة ســمــيــرة ب ال
األهلي  للمجتمع  وممثلون  جامعيون 
الدكتور  مــن طــالب  وعـــدد  ــي،  ــدن وامل

عاطف عطية ومهتمون. 
وتــخــلــلــت الـــنـــدوة مـــداخـــالت عن 
اآلداب  كلية  مدير  مــن  لكل  الكتاب 
الدكتور  اجلامعة  في  اإلنسانية  والعلوم 
جـــان جـــبـــور، ومـــديـــر مــعــهــد الــعــلــوم 
الدكتور غسان  اجلامعة  في  االجتماعية 
اجلامعة  فــي  الفلسفة  وأســتــاذ  اخلــالــد، 

اللبنانية الدكتور مصطفى احللوة. 

ــــعــــزم ألبـــحـــاث  أقــــــام مـــركـــز ال
حفاًل  وتطبيقاتها  البيوتكنولوجيا  
املعهد  بــني  اتفاقية  توقيع  مبناسبة 
العالي للدكتوراه في اجلامعة اللبنانية 
الــضــنــيــة، تقضي  بــلــديــات  واحتــــاد 
مناطقية  دكـــتـــوراه  منحة  بــتــقــدمي 
االحتــاد  من    )bourse regionale(
املخصصة  الدكتوراه  أبحاث  ألحد 

ملنطقة الضنية.
على  العام  املشرف  احلفل  حضر 
االجتماعية  والسعادة  العزم  جمعية 
د. عبد اإلله ميقاتي، النائب السابق 
العالي  املعهد  الصمد، عميد  جهاد 
والتكنولوجيا  العلوم  في  للدكتوراه 
العمر،  ــواز  ف اللبنانية  اجلامعة  فــي 
محمد  الضنية  بلديات  احتاد  رئيس 
احتــادات  رؤســاء  من  وعــدد  سعدية 
املنية  قــضــاء  قــائــمــقــام  الــبــلــديــات، 
محافظ  ممثلة  البايع  روال  الضنية 
الشمال القاضي رمزي نهرا، وحشد 
والطالب  اجلامعيني  األســاتــذة  مــن 

وممثلني عن جمعيات أهلية.
اللبناني  الوطني  النشيد  بــدايــة 
ــة الــلــبــنــانــيــة، ثم  ــع ونــشــيــد اجلــام

ــركــز الــعــزم  ـــرض مــصــور حـــول م ع
للبيوتكنولوجيا.

بعدها، القي مدير املركز د. محمد 
خليل، كلمة ركز فيها على أهداف 
املركز واإلجنــازات، ثم كانت كلمة 
للدكتور ميقاتي جاء فيها:  إن هذه 
اخلطوة التي قامت بها جمعية العزم 
خمس  منذ  االجتماعية  والسعادة 
سنوات بتوجيهات مباشرة من دولة 
الرئيس جنيب ميقاتي )...( كانت 
حلرصنا الكبير على رعاية العلم في 

مدينة العلم والعلماء...
عرض  العمر  د.  كلمة  كانت  ثم 
فيها لرسالة اجلامعة اللبنانية ودورها 
في التنمية، وبعد عرض فيلم مصور 
الضنية«،  في  »جولة  عنوان  حتت 
الضنية  بلديات  احتاد  رئيس  حتدث 
محمد سعدية، وعبرت عبرت البايع 
عن فخرها بالتعاون املثمر بني اجلامعة 

اللبنانية واحتاد بلديات الضنية.
وفي اخلتام، مت توقيع االتفاقية بني 

اجلانبني.

»الثقافة المعولمة« في »مركز الصفدي الثقافي«

رحلوا وما رحل الهوى...!

أقام قطاع املرأة في »تيار العزم« ورشة عمل بعنوان »مفاهيم معرفية في احلياة األسرية« 
للمدربة بدرية األيوبي، وذلك في مركز العزم الثقافي في ميناء طرابلس.

خاللها  عّرفت  كلمة  مبيض  جنان  العزم«  تيار  في«  املــرأة  قطاع  مسؤولة  ألقت  بداية 
ضرورة  على  مشددة  الناجح،  الــزواج  بركائز  معّرفة  حديثها  األيوبي  بــدأت  باحملاضرة،ثم 
تشجيع التواصل الفعال بني الزوجني، املبني على فهم كل طرف رموز االتصال لدى اآلخر. 

»العزم« تكرم االعالمي ابراهيم عوض
العزم  كّرمت  منتديات وقطاعات 
بالتعاون مع مركز العزم الثقافي نائب 
رئيس املجلس الوطني لإلعالم  إبراهيم 
للمناسبة  اقيم   عوض، خالل حفل 
طرابلس،  ميناء  في  املركز  مقر  في 
ممثاًل  ميقاتي  اإللــه  د.عبد  بحضور 
النائب  ميقاتي،  الرئيس جنيب  دولة 
الكردي  وليد  العميد  اجلسر،  سمير 
ــعــمــاد جــان  ــش ال ــد اجلــي ــائ ــاًل ق ــث مم
ممثاًل  احللوة  مصطفى  د.  قهوجي، 
العميد  الصفدي،  محمد  النائب 
جوزف عبيد ممثاًل املدير العام لألمن 
الوزير  ابراهيم،  عباس  اللواء  العام 
الوزير  ممثاًل  منقارة  سامي  السابق 

من  و حشد  كرامي،  فيصل  السابق 
و  واالجتماعية  الثقافية  الفعاليات 

السياسية. 
م، قدم  وبعد كلمات أشادت باملكرَّ
تقديريا  درعا  ميقاتي  اإلله  عبد  د. 
ملسيرته  تــقــديــر  عـــربـــون  لــلــمــكــرم 

اإلعالمية.

ــمــي ــق ــن رحــــــلــــــوا ومــــــــا رحــــــــل الــــــهــــــوى يــــــا م

ــــــــــا فــــــــي الــــــــهــــــــوى مـــــتـــــشـــــوق مــــتــــحــــرق أن

ذرة احملــــــــبــــــــة  ــــــــــــأس  ك ـــــــــن  م ــــــــــــت  ذق ـــــــــو  ل

ولـــــــرمـــــــت شـــــــرًبـــــــا مـــــــن كـــــــــــؤوس ودادهـــــــــــم

ــــصــــمــــت دهـــــــــرك عــــــن وصـــــــــال ســـواهـــمـــو ول

ــــضــــحــــى ــــــــــــــواله ملـــــــــا ضــــــحــــــك ال احلـــــــــــب ل

ـــــت بــــتــــلــــون ـــــخـــــضـــــب وملــــــــــــا الـــــــــــــــــــــورود ت

فــــــهــــــو الـــــــشـــــــفـــــــاء لــــــكــــــل قــــــلــــــب مــــحــــرق

ــــــــي كــــــــل لـــــيـــــل مـــظـــلـــم وهــــــــــو الـــــضـــــيـــــا ف

ـــــــــب عـــــمـــــا مـــضـــى ـــــــي أقــــــصــــــر وت يـــــــا عـــــــاذل

ـــــهـــــوى ظـــلـــم الـــهـــوى ـــــم يــــــذق طـــعـــم ال مـــــن ل

ــــــــــن مـــــــحـــــــب شــــيــــق ــــــــــة ع ــــــــــالم ـــــــــــــدع امل ف

ــــــم ـــــــــــن مـــــــــــــــالم مــــــؤل ـــــــــــــــاهلل ذرنــــــــــــــــــي م ب

ــــــي دمــــي ــــــــــواه ف ــــــــــذي يـــــجـــــري ه بـــــهـــــوى ال

ـــــــــن رمـــــي لـــــرحـــــمـــــت كـــــــل الـــــعـــــاشـــــقـــــني وم

يــــــــــــا حــــــــــبــــــــــذامــــــــــن ســــــــــكــــــــــرة ملــــتــــيــــم

وصـــــــــرخـــــــــت آًهــــــــــــــا يـــــــــا زمــــــــــــــان تـــــكـــــرم

وملــــــــــــــــا جتــــــــلــــــــت شـــــــمـــــــســـــــه بــــتــــبــــســــم

ـــــــرمن ـــــــت ـــــــطـــــــره امل ـــــــع ــــــــــــر فــــــــــــــاح ب ــــــــــــزه وال

ـــم ـــســـق م داء  ــــــكــــــل  ل ــــــــــــــــــــدواء  ال وهــــــــــــو 

عـــمـــي ـــــــن  م إال  ـــــعـــــمـــــاه  ي ال  وكـــــــالـــــــبـــــــدر 

ــــجــــرم م أكـــــــبـــــــر  فـــــــأنـــــــت  تـــــكـــــف  لــــــــم  إن 

ـــتـــظـــلـــم ـــــى أهــــــــــل الــــــــهــــــــوى ب ـــــل وجــــــنــــــى ع

ـــــرم ـــــب م بــــــحــــــتــــــف  أرداه  ــــــــدهــــــــر  ــــــــال ف
الشيخ عبد اخلالق محمد زكريا

اتفاقية تعاون بين العزم للبيوتكنولوجيا واتحاد بلديات الضنية

الثقافي«  الصفدي  مركز  »في  افتتح 
الفائزين  للفنانني  معرض  بطرابلس، 
اللبنانيني  الفنانني  »جمعية  بتقدير 
أعــمــااًل  يتضمن  ــحــت«  ــن وال لــلــرســم 
تتنوع بني التصوير الفوتوغرافي والرسم 

والنحت وفن التجهيز.
وحضر افتتاح املعرض رئيس »جمعية 
الياس  الــدكــتــور  اللبنانيني«  الفنانني 
الصفدي«  »جمعية  ــرة  ومــدي ديـــب، 
معهد  ومدير  بغدادي،  سميرة  السيدة 
اللبنانية- اجلامعة  في  اجلميلة  الفنون 

الفرع الثالث األستاذ علي العلي، وممثلني 
جلمعيات ثقافية وأكادميية، ومهتمون. 
والفائزون املشاركون في املعرض هم: 

وبسام  فخر  أبو  وإيلدا  الرفاعي  ابتسام 
وجمال  أوهانيان  وجاكلني  كيرللوس 
ــرفــاعــي وحــســام  ــح ال الــســعــيــدي وصــال
منيمنة ودميا رعد ورودي رحمة وروال 
وريـــكـــاردو دومــبــارخــو  الــديــن  شمس 
وســـوزان شــكــرون ورشــا قصير ورافــي 

سابا  وزيـــاد  شــحــرور  ورميــا  توكاتليان 
وفــؤاد شهاب  نبا  بــدران وصالح  وزينة 
ومنى  كوبا  وليلى  دكــاش  وكريستال 
ونبيل  الدين  سيف  ومحمد  الدين  عز 
حلو وناديا أوفريد ونبيل بصبوص وهند 

الصوفي ويوسف نعمة.

معرض الفنانين في »مركز الصفدي الثقافي«

»مفاهيم معرفية في الحياة األسرية«
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بدعوة من بلدية طرابلس وبالتعاون مع 
الثقافية  الوفاق  وجمعية  الثقافية  الرابطة 
بعنوان طرابلس  مميزة  فنية  اقيمت حفلة 
بقيادة  اخلــالــد  الــفــن  لفرقة  احلــيــاة  حتــب 
باسم  االستاذ  الشمال  في  الفنون  منسق 
اخلالد وذلك على مسرح الرابطة الثقافية 
الرئيس  دولــة  ممثل  بحضور  طرابلس  في 
جنيب ميقاتي االستاذ مقبل ملك، عضو 
عامر  االســتــاذ  طــرابــلــس  بلدية  مجلس 
الرافعي ممثال الوزير سمير اجلسر، رئيس 
الرابطة الثقافية االستاذ رامز الفري، عضو 
بلدية طرابلس د خالد تدمري،  مجلس 
املختار  طرابلس  مخاتير  رابــطــة  رئيس 
ربيع مراد، السيدة ليلى سلهب، احملامي 
جمعية  رئيس  نائب  عجم،  مصطفى 
مولوي،  سامر  االستاذ  الثقافية  الوفاق 

من  وحــشــد  الرحيم  عبد  عــالء  الفنان 
واالعالمية  والفنية  الثقافية  الشخصيات 
الوطني  بالنشيد  بداية   . واالجتماعية 
احلفل  لعريف  كلمة  كانت  ثم  اللبناني 
االستاذ خالد احلجة رحب فيها باحلضور 
شاكرا رئيس بلدية طرابلس د نادر الغزال 
على دعمه للثقافة والفن في املدينة كما 
الزميل  ورئيسها  الثقافية  الرابطة  شكر 

للمواهب  احتضانه  على  الــفــري  رامـــز 
من  فسحة  واعطاء  املدينة  في  الشبابية 
خاصة  طرابلس  الهالي  والفرح  البهجة 
بعد االيام العصيبة التي مرت بها فيحاؤنا 
ومن ثم كانت وصالت غنائية من الفن 
اخلالد  الفن  فرقة  احيته  االصيل  الطربي 
من  وموسيقيا  فنانا   12 تضم  ــتــي  وال

شباب وشابات طرابلس.

الفن الخالد على مسرح الرابطة الثقافية 

العربية  للغة  العاملي  اليوم  مبناسبة 
ـــعـــام »احلــــرف  وحتــــت شـــعـــار هــــذا ال
التنمية  جمعية  أطلقت  الــعــربــي«، 
واملواساة باكورة أنشطتها بالتعاون مع 
الثقافية  بيت الزكاة واخليرات والرابطة 
في طرابلس حيث أقامت ندوة بعنوان 
قاعة  في  وهوية  إنتماء  العربية  اللغة 
املؤمترات بحضور الدكتور عبداللطيف 
ميقاتي  جنيب  الرئيس  ممثاًل  احلـــارس 
الوزير  احللوة ممثال  والدكتور مصطفى 
ضناوي  علي  محمد  ود.  الصفدي 
واألستاذ  واخليرات  الزكاة  بيت  رئيس 
التحرير  منظمة  ممثاًل  جهاد  أبــو  لــؤي 
الثقافية  الرابطة  ورئيس  الفلسطينية 
جامعة  من  ووفــد  الفري  رامــز  األستاذ 
بيروت العربية ووفد من جامعة اجلنان 
في طربلس ووفود من املجتمع الثقافي 

من  نخبة  إلى  إضافة  واألهلي  واملدني 
اخلطاطني في طرابلس.

شــارك فــي الــنــدوة الــدكــتــور هاشم 
والعلوم  اآلداب  كلية  عميد  األيوبي 
اإلنسانية في جامعة اجلنان، والدكتور 
ــن الـــهـــواري احملــاضــر في  ــدي صـــالح ال
تالوة  البداية  كانت  طرابلس،  جامعة 
القرآن الكرمي ثم كلمة لرئيس اجلمعية 
ــور مــحــمــد مــلــص رحـــب بها  ــدكــت ال

باحلضور وأعلن تأسيس اجلمعية.
خطاطي  عميد  بتكرمي  اللقاء  ختم 
شكر  ــذي  ال الــذهــب  أحمد  طرابلس 
املبادرة وأهدى التكرمي ملدينة طرابلس 
وخطاطيها، ثم وزعت الشهادات على 
وأكتب  )سأقرأ  دورة  في  املشاركات 
حملو األمية( التي أقامتها جمعية التنمية 
واخلــيــرات  الــزكــاة  بيت  مــع  بالتعاون 

لألرامل وحاضنات األيتام فيه.

ــة ــي ــاف ــق ــث   حـــكـــايـــة االمـــــيـــــرة ســـيـــريـــن عـــلـــى مـــســـرح الــــرابــــطــــة ال
الوفاق  وجمعية  الثقافية  الرابطة  مع  وبالتعاون  طرابلس  بلدية  من  بدعوة 
الثقافية،شارك نحو 600طفل وطفلة من مئات ومدارس وكشافة طرابلس 
في حضورمسرحية« حكاية االميرة سيرين« على مسرح الرابطة، بحضور 
الزميلة روعة الرفاعي ممثلة رئيس البلدية الدكتور نادر الغزال، رئيس الرابطة 
الثقافية رامز الفري، مستشار رئيس البلدية لشؤون االعالم واملجتمع املدني 
محمد سيف، عبدالرزاق عواد ممثال ملتقى اجلمعيات االهلية نائب رئيس 
االيتام  دور  مديري  وبعض  مولوي  سامر  االستاذ  الثقافية  الوفاق  جمعية 
مرحبا  احلجة  خالد  املسرح  مدير  الوطني، حتدث  النشيد  بعد  واملــدارس. 

ندوة عن اللغة العربية بمناسبة يومها العالمي قصائد غزل في الرابطة الثقافية 

محمد  الشاعر  للدكتور  شعرية  امسية  اقيمت  الثقافية  الرابطة  من  بدعوة 
بحضور  الرابطة  في  املؤمترات  قاعة  في  وذلك  غزل  قصائد  بعنوان  حبلص 
االستاذ محمد زيادة ممثال وزير العدل اشرف ريفي، رئيس الرابطة الثقافية و 
جمعية الوفاق الثقافية الزميل رامز الفري، د رياض عبيد،دمنذر معاليقي، 
الشخصيات  الثقافية سامر مولوي وحشد من  الوفاق  نائب رئيس جمعية 

الثقافية والتربوية واالجتماعية.

معرض الفنان ندمي فتفت في الرابطة

اطالق رزنامة االنشطة جلمعية االحتاد االسالمي في الرابطة الثقافية

ــة فــتــح احــتــفــااًل  اقـــامـــت حــرك
القدس  مدينة  اهالي  مع  تضامنيًا 
في سجون  الفلسطينيني  واالسرى 
االحتالل،  في قاعة الرابطة الثقافية 

في مدينة طرابلس.
ـــلـــي الـــفـــصـــائـــل  حــــضــــره ممـــث
الــفــلــســطــيــنــيــة وقـــــوى واحـــــزاب 

وفعاليات  لبنانية  ووطنية  اسالمية 
ومدينة  الــشــمــال  مخيمات  مــن 

طرابلس.
ــم الــقــيــت كــلــمــات لــكــل من  ث
ــد الــســحــمــرانــي،  الــدكــتــور اســع
الشيخ  جمالي،  رشيد  املهندس 
ماجد درويش، االب سروج. كلمة 

في  سرها  امــني  القاها  فتح  حركة 
منطقة الشمال ابو جهاد فياض.

ابو جهاد فياض  وفي اخلتام قدم 
امني سر حركة فتح في الشمال درعًا 
الرابطة  عربون وفاء وتقدير لرئيس 
جلهودهفي  الــفــري  ــز  رام الثقافية 

خدمة القضية الفلسطينية.

فتح تتضامن مع القدس واألسرى
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بدعوة من الرابطة الثقافية ومنتدى 
طرابلس االدبي وصالون فضيلة فتال 
ال  قناة  في  االعالمي  حاضر  االدبــي 
ابــو زيــد حتــت عنوان  بــي ســي بسام 
املراسل  بني  االعالمية  التجربة  حول 
قاعة  والتقدمي وقراءة اخلبر وذلك في 
ممثل  بحضور  الرابطة  في  املــؤمتــرات 
محمد  االستاذ  ريفي  اشــرف  الوزير 
زيادة، رئيس الرابطة الثقافية االستاذ 

فضيلة  صالون  رئيسة  الفري،  رامــز 
فتال،  فضيلة  السيدة  االدبــي  فتال 
االعـــالمـــي احــمــد االيـــوبـــي، عضو 
ليلى  السيدة  طرابلس  بلدية  مجلس 
ربيع  املخاتير  رابطة  رئيس  شحود، 
السيدة  النقيب عامر ارسالن،  مراد، 
ليلى سلهب، رئيس منتدى طرابلس 
االدبي مروان حيدر املهندسة ماجدة 
بسام االيوبي، د عمر احللوة، د. خالد 

رومانيا  قنصل  اخلير،دباسم عساف، 
االستاذة لينا ذوق، ممثلي حركة فتح 
في الشمال السادة ابو مروان وجمال 
كيالي، االعالمي عامر الشعار، نائب 
رئيس جمعية الوفاق الثقافية االستاذ 
سامر مولوي وحشد من الشخصيات 
الثقافية واالجتماعية واالعالمية وفي 
اخلتام كان عشاء على شرف االعالمي 

ابو زيد.

االعالمي بسام ابو زيد في الرابطة الثقافية

في  الثقافية  الــرابــطــة  مــن  بــدعــوة 
اإلجتماعية  العلوم  معهد  و  طرابلس 
ودار  طرابلس  فــي  الثالث  الــفــرع   –
لكتاب  وتوقيع  نــدوة  اقيم  الــفــرات، 
الــدولــة  مــن خــالفــة  »داعـــش  بعنوان 
إلى دولة اخلالفة« ملدير معهد العلوم 
اإلجتماعية )الفرع الثالث( الدكتور 
الثقافية  الرابطة  في  اخلــالــد،  غسان 

طرابلس -قاعة املؤمترات.
حــضــرهــا إلـــى حــشــد مــن مــديــري 
الــكــلــيــات واألســـاتـــذة اجلــامــعــيــني، 
الرئيس  ممثاًل  اليخني  فضل  الدكتور 
زيادة  كمال  محمد  ميقاتي،  جنيب 
ممثاًل الوزير أشرف ريفي، ناصر عدرة 
الدكتور  اجلسر،  سمير  النائب  ممثاًل 
محمد  النائب  ممثاًل  احللوة  مصطفى 

السابق عبداملجيد  النائب  الصفدي، 
ــيــس مــخــابــرات  ــائــب رئ ــي، ن ــع ــراف ال
اجليش في لبنان العميد باسم اخلالد، 
رئيس الرابطة الثقافية رامز الفري،امر 
فصيلة درك حلبا عكار املقدم سهيل 
الكيالني، املقدم في امن الدولة محمد 
طوط،املنسق العام لتيار املستقبل في 
املنية احملامي بسام الرمالوي، قائمقام 
جبيل حبيب كيروز، مسؤول حركة 
الكيالي،  جمال  طرابلس  فــي  فتح 
رئيس جمعية احلفاظ على البيئة في 
لبنان أنطوان أبو جودة، رئيس رابطة 
مراد،  ربيع  املختار  طرابلس  مخاتير 
الثقافية  الوفاق  جمعية  رئيس  نائب 
سامر مولوي، وحشد غفير من رجال 
واالعــالم  والفكر  والسياسة  الــديــن 

وهيئات املجتمع املدني ومهتمني.

»داعش« في الرابطة الثقافية

انطلق على مسرح الرابطة الثقافية في طرابلس عرض مسرحية  سرقوا ... 
والشمال  طرابلس  في  املدارس  وهي مخصصه الطفال  اسبوع  وملدة  القمر 
الوفاق  جمعية  رئيس  نائب  الفري،  رامز  الثقافية  الرابطة  رئيس  بحضور 
الثقافية سامر مولوي وحشد من الشخصيات التربوية والثقافية واملسرحية 

والطالبية. 

بدعوة من منتدى العزم األدبي، أقيمت أمسية شعرية للشاعر ياسر البدوي 
في قاعة املؤمترات في الرابطة الثقافية، بحضور ممثل منتدى العزم سامر ذوق، 
عضو مجلس بلدية طرابلس فضيلة فتال، رئيس بلدية البداوي األسبق سعيد 
العويك، رئيس الرابطة الثقافية رامز الفري، نائب رئيس جمعية الوفاق الثقافية 
سامر مولوي، وحشد من الشخصيات السياسية واالدبية واالجتماعية. وفي 

اخلتام وقع الشاعر ديوانه اجلديد بعنوان: »منبعث من الرماد«.

لقاء شبابي في الرابطة الثقافية

وجتمع  الثقافية  الرابطة  من  بدعوة 
وجمعية  اللبنانيات  االعمال  سيدات 
انشادية  حفلة  اقيمت  الثقافية  الوفاق 
املولد  ذكـــرى  مبناسبة  اصـــداء  لفرقة 
مسرح  على  وذلــك  الشريف  النبوي 
جنيب  الرئيس  ــة  دول بحضور  الرابطة 
مبيض،  جنان  بالسيدة  ممثال  ميقاتي 
وزير العدل اشرف ريفي ممثال باالستاذ 
الثقافية  الرابطة  رئيس  زيــادة،  محمد 
رامز  االستاذ  الثقافية  الوفاق  وجمعية 
االعمال  رئيسة جتمع سيدات  الفري، 
اللبنانيات السيدة ليلى سلهب، رئيس 
رئيس  امــان د محمد حــزوري،  جتمع 

جمعية كشافة الغد القائد عبد الرزاق 
عواد، ممثل نقابة الفنانيني في الشمال 
رئيس  نائب  الــشــامــي،  عبود  الفنان 
سامر  االستاذ  الثقافية  الوفاق  جمعية 
الزهراء، وحشد  مولوي، ممثل عن دار 
الثقافية واالجتماعية  الشخصيات  من 
الــوطــنــي  بالنشيد  بــدايــة  والــفــنــيــة، 
اللبناني ثم الوقوف دقيقة صمت عن 
روح دولة الرئيس عمر كرامي وسماحة 
تفجير  وضحايا  الصابوجني  طه  املفتي 
عريف  كلمة  كانت  ثم  محسن  جبل 
تاله  حلواني  غسان  االعالمي  احلفل 

اناشيد مميزة لفرقة اصداء.

»سرقوا القمر« لطالب طرابلس

توقيع كتاب »منبعث من الرماد«

ذكرى المولد النبوي الشريف

تكريم الشاعر بالل يحيى على مسرح الرابطة

الثقافية  الــرابــطــة  مــن  بــدعــوة 
لبنان  ــركــز  وم فــكــرة  وجمعية 
حفل  أقــيــم  الــتــطــوعــي  للعمل 
بالل  االعــالمــي  الشاعر  تــكــرمي 

ــطــة  ــراب يــحــيــى عــلــى مــســرح ال
بحضور  طرابلس،  في  الثقافية 
الثقافية  الشخصيات  من  حشد 

واالجتماعية والفنية.
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اإلقتصادي  واملستشار  اخلبير  قــام 
الى  بــزيــارة  ملكي،  روجــيــه  األســتــاذ 
ــبــنــان الــشــمــالــي،  ــلــس ول ــة طــراب غــرف
دبوسي،  توفيق  الرئيس  إلتقى  حيث 
الــتــشــاور مبختلف  الــلــقــاء  خــالل  ومت 
الوسائل والسبل الكفيلة بتطوير برامج 
واألوضـــاع  احمللية  التنمية  ومــشــاريــع 
اإلقتصادية  املــرافــق  مبختلف  احمليطة 
العامة واخلاصة التي تشكل مبجموعها 
اإلقتصادية  القوة  مواطن  أهم  إحدى 
ومناطق  طرابلس  مدينة  متتلكها  التي 

اجلوار.
وشــــدد مــلــكــي فـــي حــديــثــه على 
»املــكــانــة اإلقــتــصــاديــة الــكــبــرى التي 

حتتلها مدينة طرابلس.
من جهته الرئيس توفيق ديوسي أثنى 

على مداخلة اخلبير ملكي  »مؤكداً ان 
غرفة طرابلس ولبنان الشمالي تتقاسم 
اإلقتصاد  في  واملختصني  اخلــبــراء  مع 
مختلف  ــــي،  ــــائ واإلمن ــي  ــمــاع اإلجــت
الظروف  الى حتسني  اآليلة  الطروحات 
بالرغم  لطرابلس وجوارها،  املوضوعية 
إمنــاء  أن  راســخــة  قناعة  لدينا  أن  مــن 

وجــوارهــا  املدينة  قطاعات  مختلف 
من  بالنفع  يعود  وإجتماعيًا  إقتصاديًا 
إذ  العامة  املالية  على  ـــردود  امل حيث 
ميكننا احلديث عن نسبة التي  ال تقل 

عن 39%  من حيث املردود«.
وفي اخلتام جال األستاذ ملكي على 

مختلف برامج ومشاريع الغرفة.

المستشار ملكي يزور غرفة طرابلس

شهدت غرفة طرابلس ولبنان الشمالي، 
التدريبية  ــدورات  ال من  جديدة  حلقة 
على السالمة الغذائية واملراقبة، تنظمها 
الغرفة،  فــي  اجلـــودة  مراقبة  مختبرات 
دبوسي  توفيق  الرئيس  بتوزيع  وتتوج 
واملتدربني  املــتــدربــات  على  شــهــادات 
والنظافة  واملطبخي  الغذائي  القسم  في 
احلكومي  املستشفى  في  واملشتريات 
رئيس  ومشاركة  بحضور  طرابلس  في 

فواز  الدكتور  املستشفى  إدارة  مجلس 
عدرة،  ناصر  األستاذ  ومديرها  حــاّلب 
املختبرات  أقسام  على  جولة  وكانت 
حاّلب  الدكتور  خاللها  سجل  حيث 

إنطباعاته عن تقدم سير العمل فيها.
على  شدد  توفيق  الرئيس  جهته  من 
العام  القطاعني  بــني  الــشــراكــة  أهمية 
واخلـــاص بــهــدف الــتــعــاون الــوثــيــق في 
هذه  وان  الغذائية،  السالمة  تطبيقات 

احللقة التدريبية تأتي في سياق برنامج 
التي  التدريبية  الــدورات  من  متكامل 
مراقبة  مختبرات  خاللها  من  شرعت 
اجلودة في تنظيمها منذ سنوات خلت، 
وفي احلقيقة والواقع أنها سبقت الورشة 
رسميًا  تطلق  التي  الشاملة،  الوطنية 
احلفاظ  أجــل  مــن  الــراهــنــة  املرحلة  فــي 
على السالمة الغذائية واإللتزام بتطبيق 

معاييرها«.
املختبرات  مدير  أعطى  اخلتام  وفــي 
عن  موجزة  حملة  العمري  خالد  االستاذ 
بدايات تاسيس املختبرات واملسار التي 
سلكته واحملطات املختلفة التي شهدتها 
وحيازته على اإلعتمادات من مختلف 
ــلــجــودة وكــذلــك  ــة ل ــي ــدول اجلــهــات ال
واملؤسسات  العامة  الرسمية  املؤسسات 

اخلاصة.

دورات تدريبية على السالمة الغذائية

التربية والتعليم العالي  بحضور وزير 
األستاذ الياس بو صعب ومعالي الرئيس 
بيروت  غرفة  ورئــيــس  القصار  عــدنــان 
وجبل لبنان األستاذ محمد شقير ونائب 
الرئيس األستاذ محمد ملع، أثنى الرئيس 
توفيق دبوسي خالل مشاركته في املؤمتر 
الصحافي املخصص لدمج الطالب ذوي 
احلياة  دورة  فــي  اخلــاصــة  اإلحتياجات 
اإلجتماعية املعاصرة »معتبراً أن ما ورد 
خالل  شقير  محمد  الرئيس  كلمة  في 
تعبير عن  أفضل  الصحافي جاء  مؤمتره 
سامية  إجتماعية  قضايا  حول  تضامننا 
وإننا في نفس السياق نشد على أيدي 
Open Minds جمعية   بــه  تــقــوم  مــا 

الى  ونقف  ربــاط،  غيدا  السيدة  برئاسة 
مبعالي  متوسمني  شقير  الرئيس  جانب 
األستاذ  العالي  والتعليم  التربية  وزيــر 

إلياس بو صعب املبادرة اخليرة في طرح 
مشروع دمج ذوي االحتياجات اخلاصة 
مشروعًا   بإعتباره  الــوزراء  مجلس  على 
وطنيًا وإنسانيًا على مختلف املستويات 
ومثار إهتمام مشترك بني القطاعني العام 

واخلاص«.
وخلص دبوسي قائاًل: »ليس جديداً 
الشمالي  ولبنان  طرابلس  غرفة  على 

ــمــام بــحــقــوق األشـــخـــاص ذوي  ــت اإله
إستضافت  فلطاملا  اخلاصة  اإلحتياجات 
بهذا  العمل  ورش  من  العديد  غرفتنا 
الصدد ومت اإلتفاق على أساس توصياتها 
أولويات يتم  العمل على ضرورة وضع 
التركيز عليها ضمن خطة عمل مبرمجة 
الفعلية  احلــاجــة  االعــتــبــار  بعني  تــأخــذ 

لذوي اإلحتياجات اخلاصة«.

دبوسي:  مشروع دمج ذوي االحتياجات الخاصة وطني وإنساني

غرفة  رئيس  دبوسي  توفيق  أعــرب 
بالغ  عــن  الشمالي  ولبنان  طرابلس 
به  يتمتع  ملا  العالي  وتقديره  سعادته 
اإلمنــاء  مجلس  رئيس  طرابلس  »إبــن 
من  اجلسر  نبيل  املهندس  واإلعــمــار 
مساهمة  تساهم  تفاوضية  قـــدرات 
اإلمنائية  البرامج  كل  توفير  في  فعلية 
ــن مــســتــوى اخلــدمــات  الــتــي تــرفــع م
وفي  اللبنانية  املناطق  كافة  في  العامة 

كل املجاالت والقطاعات«. 
السياق  فــي هــذا  وأثــنــى دبــوســي 
األخيرة  الفترة  فــي  حققه  مــا  »على 
التوقيع  خــالل  مــن  اجلــســر  املهندس 
عــلــى اإلتــفــاقــيــة املــتــعــلــقــة بــالــقــرض 
مسلخ  وجتهيز  إنــشــاء  ــى  ال ــهــادف  ال

مدينة طرابلس«. 
اإلتفاقية  هــذه  فــي  دبــوســي  ورأى 
لرفع  منها  ــد  ب ال  حقيقية  »رافــعــة 
اخليار  وهــو  الــغــذاء،  سالمة  مستوى 
أعلى  في  مؤخراً  وضعه  جرى  الــذي 

سلم األولويات الوطنية«.
ــا إذ  ــن ــاًل:»إن ــائ ــوســي ق وخــلــص دب
نبارك للمهندس نبيل اجلسر خطواته 
اإلمنائية الرائدة،  ال بد لغرفة طرابلس 
ولبنان الشمالي من أن تضع بتصرف 
»مختبرات  واإلعمار  اإلمنــاء  مجلس 
مراقبة اجلودة لديها »بغية تعزيز احللقة 
على  احلــفــاظ  مضمار  فــي  املتكاملة 
الصحة العامة والسالمة الغذائية وفقًا 

للمعايير املتعارف عليها دوليًا«.

دبوسي يثني على دور الجسر

التجارة  لغرف  العام  االحتاد  إستضاف 
العربية،  لــلــبــالد  والـــزراعـــة  والــصــنــاعــة 
العراقية   - اللبنانية  اللجنة  اجتماعات 
الفخري  الرئيس  مبشاركة  املشتركة، 
السابق  ــر  ــوزي ال العربية  الــغــرف  الحتـــاد 
عدنان القصار، وزير االقتصاد والتجارة 
وزيــر  مستشار  حكيم،  آالن  اللبناني 
الدكتور  العراق  جمهورية  في  الثقافة 
العراق  جمهورية  سفير  ــراوي،  ال حامد 
غرفة  رئيس  األلــوســي،  رعــد  لبنان  فــي 
ــوســي،  ــشــمــال تــوفــيــق دب طــرابــلــس وال
ــوب محمد  رئــيــس غــرفــة صــيــدا واجلــن
في  األعمال  رجال  جتمع  رئيس  صالح، 
أعضاء  إلى  إضافة  زمكحل،  فؤاد  لبنان 
الوفدين اللبناني والعراقي املشاركني في 

اجتماعات اللجنة.
ــي خــالل  ف ــقــصــار، كلمة  ال ــى  ــق وأل
سعادته  عــن  فيها  أعـــرب  االجــتــمــاع، 
البالغة لعقد اجتماعات اللجنة اللبنانية 
العراقية املشتركة في بيروت وحتديدا   -
في مقر احتاد الغرف العربية، مبديا ثقته 

وما ستتوصل  االجتماعات  هذه  بنجاح 
إليه من نتائج وتوصيات تصب ملصلحة 

البلدين.
على  فأثنى  األلوسي،  حتدث  بعدها، 
العراقية   - اللبنانية  الــعــالقــات  عمق 
ومتجذرة«،  قدمية  عالقات  هي  »التي 
منوها بانعقاد اللجنة اللبنانية - العراقية 
ــذات،  ــال ــت ب ــوق ــي هـــذا ال املــشــتــركــة ف
العام  خصوصا بعد آخر اجتماع لها في 

.1999
قبل  من  مداخالت  االجتماع  تخلل 
أعضاء الوفدين اللبناني والعراقي، دعت 
االقتصادي  التعاون  تفعيل  وجوب  إلى 
لبنان  ــني  ب ــمــاري  ــث واالســت ــجــاري  ــت وال
والعراق، وتفعيل االتفاقيات املوقعة بني 
البلدين، وتوقيع اتفاقيات جديد إن على 
املستوى احلكومي أو على صعيد القطاع 
العالقات  عودة  إلى  يساهم  مبا  اخلــاص، 

بني والعراق إلى سابق عهدها«.
القصار  ــام  أق االجتماع،  انتهاء  بعد 

مأدبة غداء على شرف املشاركني.

دبوسي يشارك في اجتماعات 
اللجنة اللبنانية العراقية المشتركة
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تحقيقات

حتقيق: سارة مراد
الهدف، يستأذن من هذا  مسرع نحو 
احلشد  بــني  مــنــدفــع  ذاك،  مــن  ويــعــتــذر 
مثله  االقتراب  يحاول  واجلميع  املصطف 
نحو  الزجاج الذي يعزل اللوحة... ثالثة 
الصورة   والتقط  واحــدة  اثنتني  خطوات  
أمامه  العجوز  الرجل  يد  أن  رغم  أخيرا، 
ــأس...  ب ال  ولكن  الــصــورة  في  ظهرت  
اخيرا وبعد عنان أن يصل  استطاع  املهم 

اليها .
يوجد  االن  محموله   على  وهكذا  
اللوحات في  صــورة  واحــدة من اعظم 
العالم »صورة املوناليزا«  ابتهج  جورج 
هو   وها  اسابيع،  منذ  فرنسا  في   املقيم 
قد نّفذ املهمة األولى بنجاح  فقد كانت 
زيارة املتحف بهدف رؤية هذه اللوحة 
ومن  هنا    تنفيذه  ينوي  مشروع  أول 
بالتركيز في دراسته واجلوالت  ثم يقوم 

السياحية األخرى .... 
على  تعمل  عاما   26 شميسم  ــادة  غ
رســالــة الــدكــتــوراه فــي الــريــاضــيــات  في 
باريس، ومبا أنها في عاصمة  الفن  فطبعا 

وال بّد من زيارة »اللوفر«. 
الوحيدة  اللوحة  هي  املوناليزا  أن  ومبا 
سمعت  باألحرى  أو  تعرفها  التي  تقريبا 
الرغبة في  عنها وباسمها، فكان عندها  
زيارة القسم الذي توجد فيه   اللوحة ذات 
االشارات   بتتبع  فبدأت  العاملية،  الشهرة 
فهي  األخـــرى...  بعد  واحــدة  واألسهم 
اللوحة الوحيدة تقريبا في املتحف املشار 
اليها والى طريق الوصول اليها..  وما  ان 
وصلت حتى صدمت أوال  بقياس اللوحة 
فقد كانت مبخيلتها أكبر بكثير، حتى انها 
بعيد  من  نظرة  ألقت  اعجابها،  تلقى  لم 
»أي  املتحف...  في  جولتها  وأكملت  
باالنكليزية   »the mona lisa ليزا  السيدة 

»La Gioconda« وبااليطالية. 
شهرة  األكثر  »اللوحة   اللغات  وبكل 

حّيرت  التي  األسطورية  االبتسامة  ذات 
باملوناليزا  سميت  انها   ويقال  العالم« 
دي  ليزا  »مادونا  الصورة  لصاحبة  نسبة 
جاءت  وقد  جيراديني«،  ماريا  انتونيو  
ترى  فتارة  ابتسامتها،  سر  من  شهرتها 
تراها  أخرى  وتارة  لك،  تبتسم  املوناليزا 

حزينة. 
»ليوناردو  االيطالي  الرسام  لصاحبها 
أشهر  من   )1519-1452( دافينشي« 
رساما،  كان  االيطاليني،  النهضة  فناني 
نحاتا، معماريا وعاملا ال سيما في مجال 
احلركة  وعلم  البصريات،  التشريح،  علم 

واملاء . 
 1503 سنة  برسمها  لــيــونــاردو  بــدأ 
ـــى اربــع   واســتــمــر بــهــا حــوالــي ثـــالث ال

سنوات. 
»شخصية  حــول   القصص  هي  كثيرة 
يقول  من  فالبعض  احلقيقية«    املوناليزا 
ــه طــلــب مــنــه أن  بــأنــهــا زوجـــة صــديــق ل
يرسمها، والبعض االخر يقول بأنها زوجة 
بأن  صديق والده، وروايات أخرى تقول 
ليوناردو رسم  نفسه على هيأة امراة ملا لها 

من مالمح في الوجه تشبهه ...
وأن  الوجه املرسوم ليس وجه امرأة مئة 
في املئة اذا  متحصنا جيدا، ولكنها تبقى 
لم  اللوحة  ألن  وذلــك  ـــات،   رواي مجرد 
موضوعها  معلومات عن  أي  تكن حتمل 
أو الشخص الذي يرسمه كباقي اللوحات 

 ...
سرقة اللوحة 

العام  في  املتحف  من  اللوحة  سرقت 
يدعى  فرنسي  شــاب  قبل  مــن    1911
ــقــوم بــتــرمــيــم اطــــارات  بــيــروجــي كـــان ي
اللوحات سرقها ثم أخفاها لديه، الى ان 
  1913 العام  في  أي  عامني  بعد  ظهرت 
هذا  تأكد  ان  وما  ايطالي  لفنان  وباعها 
اخبر  حتى  األصلية  اللوحة  بأنها  األخير 
القبض  ألقت  التي  االيطالية  السلطات 

على السارق  . 

ولكن   »باملوناليزا«  االيطاليون   فــرح 
طالبت  بــذلــك  فــرنــســا  علمت  عــنــدمــا 
باللوحة، فدارت املفاوضات بني الدولتني 
ــوات الــدبــلــومــاســيــة وكـــادت  ــن ــق عــبــر ال
العالقات تنقطع، ولكن فرنسا استطاعت 

استعادة اللوحة  والسارق أيضا.
تهافت احملاميون للدفاع عن هذا الشاب، 
والذي كانت  ذريعته »بأنه قد أحب فتاة 
حّبا جما ولكنها توفيت  بعد فترة قصيرة، 
فيها  وجد  املوناليزا  لوحة  شاهد  وعندما 
حبيبته ماتيلدا التي ماتت، فلم يستطع اال 
أن يسرق اللوحة« وقد صدر احلكم عليه 

بالسجن ملدة عام واحد فقط!            
قراءة وحتليل اللوحة  

اجلدل  وهذا  الشهرة،   بهذه  لوحة  ان 
الذي رافقها مذ ظهورها ال بّد أن تتعدد 
التحليالت   الفنية  وحتى النفسية التي 
دفعت بالرسام الى رسمها، والى الدخول 
تلك  وراء  وما  اللوحة  تفاصيل  كّل  في 

اخلطوط والتقنيات املستخدمة. 
ومن الواضح جدا أن ليوناردو استخدم 
وتدرجه  ـــوان  األل ومتـــازج  الــدمــج  تقنية 
بحيث ال تشعر بتغّير اللون فجأة،بشكل 
بارع، فكان في اللوحة شيئا من الضبابية، 
مما أعطاها صفة الواقعية،  وهذا ما مّيزها 
عن  اللوحات  األخرى في ذلك الوقت. 

أظهر التحليل الذي أقيم بأشعة أكس 
بأن ليناردو قام بوضع على سطح اللوحة 
طبقة من املواد التي سمحت له بالتظليل 

والدمج بهذه البراعة . 
أوكسيد  األســود  للون  استخدم  كما 
الدخاني،  التأثير  على  ليحصل  املنغنيز  
ــحــصــول عــلــى  ــل وأضـــــــاف الـــنـــحـــاس ل
الوجه خفيفة جدا  في  زرقاء  انعكاسات 

 .
في  بالتدقيق  احملللون  من  العديد  قام 
كل جزء من اللوحة  فبعد التدقيق بالفم 
االهتمام،  أولى  أخذت  التي  وابتسامته 
ومن بعدها  نظرة العينني التي تكمل ما 

بدأت االبتسامة في ايصاله، من حزن أو 
سعادة مبهمة.. 

فاذا نظرنا الى اخللفية نرى بأن اجلزء األمين 
العلوي يختلف عن األيسر منه، فالطبيعة 
في األولى غير تلك في الثانية، ومما يؤكد 
ذلك أكثر بأن خط األفق ال يتطابق، وكأن 
يفسر   الذي  اجلواب  املرأة هناك  وراء رأس 

كيفية   االلتقاء املستحيل...
احلزين  الضبابي  اخللفي  املشهد  هــذا 
يقطعه ابتسامة املوناليزا بوجهها وصدرها 
بكل  عليهم  الضوء  تسلل  الذي  ويديها 
شفافية وهدوء ونعومة، مبالبسها البسيطة 
وشعرها املنسدل على طبيعته ، فال جواهر 

أو عقود أو اية زينة  أو تصّنع . 
يضفي   املالبس  في  األســود  اللون  ان 
والرصانة  احلــزن  من  شيئا  الضبابية  الــى 
املــرأة  تلك  جلوس  طريقة  في  الواضحة 

وكيفية  وضع يديها واحدة فوق األخرى 
اللوحة   فــي  األســاســي  العنصر  اظــهــار   .
يكون بطريقتني اما  وضعه في املنتصف، 

و/ أو تسليط الضوء عليه .
مستحوزة   ـــرأة  امل ــأن  ب ــرى  ن هنا  فمن 
وســط الــلــوحــة بــال شــك فهي املــوضــوع 
أكثر  البعض  كــان  ــد   .وق بها   األساسي 
اللوحة جند  برسم قطري  فاذا قمنا   ، دقة 
بأنهما يلتقليان عند منطقة القلب  وهذا 
ما فسره البعض بأن اللوحة أعطت  القلب 

و » االنسانية » األولوية  .
بشكل  اللوحة  بتقطيع  اخـــرون  ــام  وق
هرمي، بحيث  حتتل اليدان  قاعدة الهرم، 
الهرم  قمة  ــى  ال الشــعــوريــا  نظرك  فيعلو 
وهي املوضع األهم  به،  حيت  »الرأس«  
ــــذي فــصــلــت وطــولــت  ــتــســامــة  ال ــاالب ب

تفسيراتها ...

الموناليزا... وسرُّ ابتسامتها

يــواصــل بيت الــزكــاة واخلــيــرات في 
توزيع  مشروع  تنفيذ  ولبنان  طرابلس 
املرسلة  االســتــرالــيــة  األضــاحــي  حلـــوم 
واجلمعية  األسترالي  الزكاة  بيت  من 
ــا(  ــب ــم ــيــة )الك ــان ــن ــب ــل االســـالمـــيـــة ال
وبعض  فيكتوريا  في  العربية  واجلمعية 
استراليا  فــي  واحملسنني  الشخصيات 
فضاًل عن عدد من املضحني من داخل 
الزكاة واخليرات  قامبيت  لبنان، حيث 

آالف  ثمانية  عــن  يــزيــد  مــا  بتسليم 
ألف  عن  يزيد  ما  الى  مرسلة  أضحية 
أقارب  من  لبنان  في  أسرة  وخمسمئة 
وأصدقاء املضحني الذين استفادوا من 
أو أكثر، حسب وصية  أضحية كاملة 

املضحي.
املــذكــورة  اجلمعيات  قــدمــت  كما 
أعاله الى بيت الزكاة واخليرات ما يزيد 

على خمسمئة أضحية مجزأة.

»بيت الزكاة والخيرات« يوزع أضحية من الجالية اللبنانية في أوستراليا
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ــلــس  ــحــات طــراب ــظــم جتــمــع صــف ن
احتفاله  »املــــبــــادرون«،  ــشــمــال  وال
السنوي االول في مركز رشيد كرامي 
بلديات  احتاد  رئيس  برعاية  الثقافي، 
الفيحاء رئيس بلدية طرابلس الدكتور 
نادر الغزال وحضور توفيق ناجي ممثال 
زمــزم  علي  ميقاتي،  جنيب  الــرئــيــس 
ماهر  كــبــارة،  محمد  الــنــائــب  ممــثــال 
فيصل  السابق  الــوزيــر  ممثال  شعراني 
ممثال  ياكومي  جبرائيل  األب  كرامي، 
فريد  الزميل  كرياكوس،  افرام  املطران 
بو  جــورج  املــطــران  ممثال  فرنسيس  بو 
جوده، محافظ الشمال القاضي رمزي 
حسن  ــبــداوي  ال بلدية  رئيس  نــهــرا، 

الشريف،  خلدون  الدكتور  غمراوي، 
الفري،  رامــز  الثقافية  الرابطة  رئيس 
كبير  وحشد  بابتي  عبداهلل  املهندس 

من املهتمني.

وبعد كلمات ألقيت لكل من رئيس 
نادر  املهندس  الفيحاء  بلديات  احتــاد 
ألقى  الــذي  الصباع  ومحمد  الغزال، 
احملافظ  كلمة  ثم  ــادرون،  ــب »امل كلمة 

نهرا، مت توقيع وثيقة تعاون بني برملان 
الشباب و«املبادرون«، ووزعت الدروع 
التقديرية لنهرا والغزال واالعالمية رميي 
درباس والناشط ابراهيم يحيى، اضافة 

لشبكات  تقدير  شهادات  توزيع  الى 
حتت  املنضوية  االجتماعية  التواصل 
ــة »املـــبـــادرون«، وفــي اخلــتــام أقيم  راي

احتفال كوكتيل للمناسبة. 

االحتفال السنوي األول لـ»مبادرون« في طرابلس

وزارة  فــي  ــج  ــرام ــب ال مــديــرة  زرات 
 Celline Morgan  اخلارجية السويسرية
السفارة  في  االول  السكرتير  يرافقها 
 Sarott Chasper  السويسرية في بيروت
بزيارة خاصة الى مدينة طرابلس التقت 
بلدية  مــجــلــس  مــن  أعــضــاء  خــاللــهــا 
محمد  الدكتور  مثل  حيث  طرابلس 

شمسني رئيس البلدية في اللقاء.
ثم التقى ممثلني عن عدد من اجلمعيات 

االهلية وناشطي املجتمع املدني ومدير 
طرابلس،  بلدية  فــي  التنمية  مكتب 
فريق عمل جمعية »شباب  كما حضر 
للتنمية والتطوير« برئاسة الدكتور نبيل 
شندر وهي اجلمعية املستضيفة للوفد.

ــــد مت خــــالل الـــلـــقـــاء الــتــعــريــف  وق
وأطر  واهتماماتها  املختلفة  باجلمعيات 
املواضيع  أهم  وماهي  وأنشطتها  عملها 

واالنشطة التي تعمل عليها.

وفد من الخارجية السويسرية  في طرابلس

جتمع �سيدات
االعمال اللبنانيات


