
عقد لقاء  تعارفوا - لجنة حوار االمذاھب واالدیان ، إجتماعا لھ في قریة الســاحة في بیروت 

تداول فیھ ب"االنشـــطة المزمع إقامتھا في المرحلة المقبلة والتي ستتركز على ثقافة الحوار 

والتواصل."

بعد مناقشـة جدول االعمال تم االتفاق على مواصلة العمل من خالل الندوات واللقاءات على 

كل مسـاحة الوطن , بعد ذلك كانت نظرة عامة على الوضع المسـتجد في لبنان من قبل معظم 

االعضــاء  حیث جرت مداخاللت لكال من: عضــو المجلس االستشـــاري في "حركة أمل" 

الدكتور زكي جمعھ و األستاذ عبد الرزاق قرحاني رئیس مجلس إدارة دار العلم والعلماء في 

طرابلس واألباتي الدكتور أنطوان ضــــو و رئیس اللقاء االســــالمي الوحدوي الحاج عمر 

غندور والدكتور أكرم المصــري  واألستاذ قاسم قصـــیر والشـــیخ صفوان الزعبي رئیس  

جمعیة األخوة االسالمیة .

اســــــتقبل الرئیس نجیب میقاتي في 

دارتھ، السـفیر البابوي المونســنیور 

غبلایر كاتشــــــــــا، وبحث معھ في 

األوضــــــــــــــاع الراھنة في لبنان 

والمنطقة .

كما زار رئـیس مجلس الـنواب نـبـیھ 

بري وعرض معھ االوضـــــــــــاع 

الراھنة. وقال بعد اللقاء: "ســـــعدت 

بلقاء دولة الـــرئیس بــــري وتناولنا 

ثالثة مواضـــــــــیع: الحوار وكیفیة 

اســـــتمراره وان یكون اكثر إنتاجا، 

وكما قلت في الماضــــي فإن الحوار 

جدي ولكن علینا أن نتقدم بھ. ثانیا، تفعیل عمل الحكومة والخطوات التـي یقوم بھا الـرئیس بــري فــي ھذا االطار لتطویــر 

العمل الحكومي واستمراره في ھذه الظروف الصـــــــــعبة. ثالثا، تحدثت مع الرئیس بري عن قانون االنتخاب كما إستقبل 

الرئیس میقاتي سفیر فرنســا إیمانویل بون في دراتھ في طرابلس، وبحثا في قضـــایا محلیة وإقلیمیة، وسبل تعزیز التعاون 

بین فرنسا ولبنان.

بعد اللقاء قال میقاتي: "نرحب في طرابلس بســـعادة الســـفیر الفرنســــي الذي قام بجولة في المدینة، وأعرب لي عن مدى 

اھتمامھ بطرابلس والشـمال، وخصـوصا أن ھذه المنطقة ال تزال تعتبر من أھم المناطق الفرنكوفونیة في لبنان. كما شكرتھ 

على الزیارة والمتابعة للمزید من التعاون الثقافي والعلمي بین لبنان وفرنســا وال سیما مع طرابلس والشــمال خصـــوصا، 

وتطرقنا كذلك الى الشؤون السیاسیة." وكان میقاتي قد أجرى سلسلة لقاءات في دارتھ في المیناء، والتقى نقابة جباة اإلكراء 

في شركة كھرباء قادیشا، ورئیس بلدیة البداوي حسن غمراوي على رأس وفد من أھالي البلدة، ورئیس بلدیة قبعیت، ووفدا 

 . من أھالي حي الترب في المیناء، كما عرض شــــؤونا محلیة مع رؤســـــاء بلدیات ومخاتیر وممثلین عن المجتمع المدني

واستقبل وفدا من "ھیئة الطوارئ النقاذ مدینة طرابلس" وتم البحث في سبل تنفیذ المشاریع االساسیة والملحة للمدینة .

اســـــــتقبل النائب محمد 

الصـــــفدي في مكتبھ في 

طرابلس السفیر الفرنسي 

ایمانویل بون، وتــــناول 

البحث قضـــــــایا محلیة 

واقلیمیة، اضافة الى سبل 

تعزیز التعاون بین فرنسا 

ولبنان.

واتـى لقاء بون مع النائب 

الصفدي في اطار لقاءاتھ مع عدد من الشخصیات الطرابلسیة، وعقد بحضـور مسـشـار بون 

جان كریســــتوف اوجیھ ومدیر عام "مؤسســــة الصــــفدي" رنا المولوي، وجرى عرض  

للمشاریع االنمائیة التي تقوم بھا المؤسسـة على اصعدة انمائیة عدة واھّمھا مواجھة الفقر في 

المدینة  بالتعاون مع عدد كبیر من الوزارات ومؤسســــــات الدولة الرسمیة. كما تم التطرق 

لالنشـــطة الثقافیة التي تقوم بھا المؤسســــة الثقافیة ومركز الصــــفدي الثقافي بالتعاون مع 

المراكز الثقافیة االجنبیة، واثنى الصـفدي على دور المركز الثقافي الفرنســي على مســاحة 

لبنان متمنیا "المزید من التعاون مع طرابلس خصــوصا وانھا ما زالت تعتبر من  اھم المدن 

الفرنكوفونیة في المنطقة."
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كــــــرم وزیــــــر الثقافة 

المحامي ریمون عریجـي 

فـــي مكتبھ فـــي الوزارة 

الیوم، ملكة جمال سـیدات 

الكرة االرضـــــــیة للعام 

٢٠١٥ "مســـــز غلوب" 

ســـــیلفیا یمین بعد فوزھا 

بلقب سیدة الفكر االخضر 

لعام ٢٠١٥، فــــــي حفل 

انتخاب نظم فــــي كازینو 

لبنان والول مــــرة فــــي 

الشـــــرق االوسط، وھي 

انتخابات تجمع بین الجمال والمبادرات البیئیة تكریما لدور النســــــــاء في طرح الحلول البیئیة االیجابیة في المنطقة. وقدم 

عریجي الدرع التقدیریة الى یمین بحضور رئیسة حفل Mrs Globe ترایس كیمبل ورئیس لجنة انتخاب ملكة جمال لبنان 

انطوان مقصــــود، مؤكدا ان "ھذا الفوز الذي منح الول مرة في لبنان الى سیلفیا ھو اكثر من مجرد لقب للجمال، الن للذكاء 

حقھ في ھذا المجال خاصة وان سیلفیا یمین مھندسة معماریة من مدینة زغرتا ومتخصــــــصــــــة في التنظیم المدني ونال 

مشروعھا البیئي" منطقة انفة الساحلیة في شمال لبنان Coastal Zones "المرتبة االولى بین ٣٥ مشـروعا لسـیدات من 

لبنان، یعملن على مشاریع بیئیة بھدف وضع مخططات واقتراحات وایجاد الحلول من اجل بیئة افضل."
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وقع رئیس "مؤسســــــــــة ّ

الصـــــــفدي" النائب محمد 

الصـــفدي ورئیس الجامعة 

 LAU اللبنانیة األمیــــركیة

تجدید بروتوكول الشــراكة 

القائمة بــیــنھما مـــنذ العام 

٢٠١١، من خالل "برنامج 

التعلیم المســـــتمر " CEP الكائن في "مركز الصـــــفدي الثقافي" بطرابلس، والھادف إلى توفیر 

مجاالت تدریب متخصــصـــة، عبر تنفیذ دورات وورشات عمل وفقا لتقییم احتیاجات المجتمع، ً

وبناء القدرات لتلبیة سوق العمل، من خالل إنشـــــاء وتطویر برامج تعلیمیة تدریبیة ودینامیكیة، 

وتزوید المتعلمین وأھل االختصاص بمواد تطبیقیة تواكب العصر .

وكان تأكید من النائب الصــــــــــــفدي على ضمان استمراریة ھذا المركز لیكون في خدمة أبناء 

طرابلس والشــمال وفي سبیل النھوض بھم، إذ یتیح ھذا البرنامج ألھل االختصـــاص وأصحاب 

األعمال الحرة خیارات أوســع في تطویر أعمالھم وقدراتھم، وھو یعطي إشـــارة التزام قویة من 

الجامعة والمؤسســة بالتدریب كأساس لتحقیق التنمیة الشــاملة والمســتدامة في لبنان، خاصة أنھ 

یكتســب، إضافة إلى البعد التعلیمي الحدیث، بعدین اجتماعي واقتصــادي. واعتبر الصـــفدي أن 

ً الشراكة بین الجامعة والمؤسسة، تشكل نموذجا حیا عن أھمیة التعاون بین الجامعات ومؤسسات ً

المجتمع المدني كتجربة صحیة وسلیمة لبناء الوطن .

یؤكد المجتمعون ان سیادة القانون والمساواة و استقاللیة القضاء ھي الركن االول و االساس لقیام 

الدولة و لھیبتھا و الحفاظ على اسـتقرارھا، و اي خلل بتطبیق ھذه المبادئ  سـیكون لھ اثر ســلبي 

وغیر محمود على السلمین االھلي و االجتماعي. 

ان حقوقي العزم یرون في تخلیة سـبیل سـماحة و بعد مرور اقل من اربع سـنوات على توقیفھ في 

عھد حكومة الرئیس میقاتي، فیما ال یزال ھناك قســــم كبیر من شباب وابناء طرابلس یقبعون في 

غیاھب الســـــجون لفترة وصلت الكثر من ١٠ سنوات دون محاكمة، تكریس  الســــــیاسة الكیل 

بمكیالی ن،  وال بد ان تنعكس مزیدا من الظلم والشــــــــــعور بالغبن عند شریحة من اللبنانیین، كما ً

نطالب من كل المعنیین بھذا الموضوع تحمل مســــــؤولیتھم كاملة امام العدالة والناس، بعیدا عن ً

المزایدات والخطابات التي ال تغني وال تسمن.

زار جمال سـكاف أمین سـر لجنة أصــدقاء األســیر یحیى ســكاف مكتب حركة التحرر الوطني 

الفلسـطیني فتح في مخیم البداوي و إلتقى مسـؤؤلھا في الشــمال أبو جھاد فیاض للتھنئة بالذكرى 

. كما زار للمناسبة مكتب حركة فتح  الســـنویة ال ٥١ إلنطالقة حركة فتح و الثورة الفلســــطینیة

اإلنتفاضة و إلتقى عضو المجلس الثوري للحركة و مسـؤؤلھا في الشـمال أبو یاسر دیب و العمید 

یوسف حمدان .


CEP


وقع الكاتب محمد ســــــــــنجقدار كتابھ "محكّیة طرابلس ّ

وامثالھا التراثیة"،  في "مركز الصـــفدي الثقافي" بدعوة 

من "دار الفارابي" و"جمعیة الصفدي الثقافیة" وبحضـور 

ممثل الــرئیس نجیب میقاتــي الدكتور عبد االلھ میقاتــي، 

والنائب الســابق مصــباح االحدب، ومســتشـــار محكمة 

التمییز القاضــــي نبیل صــــاري، ومدیر كلیة اآلداب في 

الجامعة اللبنانیة ســـــــابقا الدكتور جان جّبور، والدكتور ً

خلدون الشــریف، ونقابیین وجامعیین وحشــد من الكتاب ّ

والمثقفین. واعقب التوقیع ندوة حول الكتاب شارك فیھا الى جانب سنجقدار الدكتور نزیھ كبارة والدكتور مصـــــطفى 

الحلوة. ورأت مدیر عام "مؤسسة الصفدي الثقافیة" سمیرة بغدادي في كلمتھا ان "ھذا العمل الفكري یكشف النقاب عن 

صفحات من تاریخ طرابلس العریق، ُمسـلطا الضـوء على مناح ھامة من االجتماع الطرابلســي وحركیتھ، عبر مئات ًّ

الســـــنین، ولیدفعنا تالیا الى تدّبر تراثنا، بما ُیغني حاضرنا ویؤسس لمســــــتقبل واعد." من جھتھ، اعتبر د. كبارة ان ً

"الكتاب ھو اضافة ممیزة على ما قام بھ المجلس الثقافي للبنان الشـــــــمالي لالضاءة على التراث الثقافي في طرابلس 

والشمال، في الصحافة والشعر واالدب والفكر والمسرح وتاریخ المدینة واالدب القصصي."

من ناحیتھ، اشار د. الحلوة الى ان "ھذا الكتاب ھو بمنزلة بیان، ومطالعة دفاعیة عن محكیتنا، عن امثالنا الشــعبیة، في 

ً ". وجھ التغریب واالســــــــتالب الذي ُیجھز على كّل ما ھو جمیل في تراثنا"، داعیا الى قراءتھ "من الجلدة الى الجلدة

بدوره، رأى الكاتب ســـــــنجقدار ان "طرابلس غنیة بالتراث الثمین، لیس بالتراث اللغوي فقط، بل بالتراث التاریخي 

العربي، والتعایش االسالمي المسـیحي، وبالعادات والتقالید، والعمارة، واآلداب والعلوم، والصـنائع والفنون، وكذلك 

بأجواء السالم والمحبة والصدق في التعامل واغاثة الغریب والقریب. 






نظم قطاع العـــــــزم للنقابات، بالتعاون مع نقابة 

عمال الرادیو و الكھرباء في لبنان الشـمالي دورة 

تدریبیة ِتحت عنوان: "المبادئ األسـاســیة لمھنة 

الكھرباء و أصول الســــالمة العامة"، و ذلك في 

قاعة المحاضرات في جمعیة العزم والسـعادة في 

باب الـــرمل- طـــرابلس. بدایة، رحب المدیــــر 

التنفیذي في "جمعیة العزم والسعادة االجتماعیة" 
ماھر حســـامي بالحاضرین مؤكدا "استعداد الجمعیة الدائم لتقدیم الدعم للقطاعات النقابیة لما فیھ ً

مصــــــــلحة المجتمع والوطن على حد سواء ."ثم بدأت الدورة التي حاضر فیھا المدربون احمد 
بكراكي، أحمد ریما و ماھر باكیر، وتناولت عناوین عدة، بدءا بطرق الســـالمة األولیة للعاملین ً

في مھنة  الكھرباء،وآلیات الحمایة الجســــــدیة، إضافة إلى سبل تفادي الحریق واألضرار أثناء 

ممارسة المھنة، و اإلضاءة على المشاكل واألخطار الكھربائیة، و منھا الصعقة الكھربائیة  .كما 

عرف المحاضرون باألسالك الكھربائیة ومواصفاتھا الشــائعة، وارتباط اختیارھا بكمیة الطاقة 

المستھلكة، إضافة إلى التعریف بأجھزة التحكم، لوحات التوزیع، وخطوط الحمایة األرضیة...

نظم قطاع المـرأة فـي "تیار العـزم" بالتعاون مع مـركـز 

العزم الثقافي ندوة تحت عنوان "المثقف الشـــــــبكي في 

مواجھة االســـــتعمار االلكتروني" للباحث الدكتور ندیم 

منصــــــوري، وذلك على مســـــــرح المركز في میناء 

طرابلس، بحضـــور المشـــرف العام على جمعیة العزم 

والسعادة الدكتور عبد اإللھ میقاتي، و حشـد من الفعالیات 

الثقافیة واالجتماعیة.  بدایة، كلمة باســـــــم قطاع المرأة  

ألقتھا میرنا الزیني."بعدھا، بدأ د.منصـــــــــوري كالمھ 
متناوال ما ســــــماه "االســــــتحمار االلكتروني"، حیث  ً

یتعرض الكثیرون من  مســــــــتخدمي وسائل التواصل 

. ولفت إلى ان ھذا المفھوم ھو أحد مفردات مشـــروع المفكر "علي  االجتماعي الى الكثیر من االبتزاز والمضـــایقات
شــــریعتي  اإلصــــالحي"، الذي یقوم على أســـــاس العودة الى الذات و على التجدید ورفض التجھیل، مركزا على ً

االضرار الناجمة عن  استخدام  اإلنترنت بشــكل غیر مســؤول،  داعیا الى الحد منھا بشــكل علمي و دقیق   .وأشار ً

د.منصــــوري الى ضرورة  تحدید  المخاطر والعمل  على الوصول الى الحد االدنى من الوعي الشــــبكي او النباھة 

االكترونیة و اختیار  السبیل األساسي لتمكین المسـتخدمین و تحویلھم الى شركاء في الشـبكة، ال مجرد مسـتھلكی ن ."
ً وفي الختام قدمت مســــؤلة قطاع المراة جنان مبیض درعا تقدیریا لمنصــــوري  الذي وقع كتابھ الجدید  للحاضرین ً

والذي حمل عنوان  "االستحمار االلكتروني  ."

أقام دار القرآن الكریم في البداوي حفل تكریم لتسـعة ممن 

اتموا حفظ كتاب هللا تعالى. افتتح الحفل شـــیخ قراء عكار 

فضـــیلة الدكتور خالد بركات؛ ثم قدم غریف الحفل أحمد 

سمســـــــم كلمة المحتفى بھم التي القاھا الحافظ بالل عبد 

الرحمن طراد؛ ثم قدم الشـیخ عبد الرحمن خضـر فضـیلة 

الشـــــیخ احمد العمري رئیس بیت الدعوة والدعاة؛ الذي 

تحدث عن أھمیة القرآن في حیاة االمة ودوره في حفظھا؛ 

فأھل القرآن ھم اھل هللا؛ وھم الذین ســــــیحررون القدس 

ویســــقطون االستبداد؛ ھذا ما عمل بھ صالح الدین وھذا 

وما یفعلھ اھل غزة الیوم فقد خرجوا ســـــبعة آالف حافظ 

لكتاب هللا؛ ومعھم شكلوا طالئع التحریر. ثم القى الشـــیخ 

عبد الحكیم وریدة كلمة الدار شاكرا كل الذین ساھموا ویســاھمون في دعم مســـیرتھ .وتخلل الحفل استماع لكوكبة من 

الحفظة، وعرض ألنشطة الدار. وفي النھایة تم توزیع الجوائز على الحفظة وعلى مشتركي مسابقة رمضـان السـنویة 

الســـــابعة؛ جوائزھا مقدمة من ابناء المرحوم الحاج ابو فؤاد كریمة عن روح والدیھما؛ وقد مثلھم األستاذ عبد الرزاق 

كریمة.
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اعتبـر وزیـر الثقافة ریمون عــریجــي ان "لبنان 

بحاجة في ھذه اللحظة الحرجة الشــــــــــائكة من 

تاریخنا الحدیث الى تضـــــامن لبناني عمیق واع 

لكّل مكوناتھ الســـــــــــیاسیة، والتقاط كل فرص 

الخالص المتاحة لتسـییجھ من االخطار المحیطة 

بھ وتصــــویب الحیاة الوطنیة حفاظا على ھویتنا ً

الصافیة."

كالم عـریجـي جاء خالل حفل تكــریم "مــركــز 

الصـــفدي الثقافي" في طرابلس، وبرعایة وزارة 

الثقافة، الكاتب والشـاعر و"الرائد في اللغة المحكیة" جرمانوس جرمانوس، والذي تخللھ شھادات للشــعراء: الوزیر 

الســابق یوسف سعادة، والنائب الســـابق غســـان مطر، واسعد جوان، واالعالمیة ماریا یمین، ووقفات فنیة لكل من 

الفنانین: امیمة الخلیل، وھاني سـبلیني، وغادة شـبیر، وشـربل روحانا الذین غنوا من شـعره، فیما حلت الفنانة ماجدة ّ

.وحضـر الحفل الى جانب وزیر الثقافة روني عریجي، النائب محمد الصـفدي وعقیلتھ الســیدة  الرومي ضیفة شرف

فیوالت، والنائب اســـــــطفان الدویھي، ورئیس اتحاد بلدیات الفیحاء ورئیس بلدیة طرابلس عامر الرافعي، ورئیس 

اتحاد بلدیات زغرتا زعني الخیر، ورئیس بلدیة زغرتا طوني مرقص الدویھي، ونقیب االطباء في طرابلس الدكتور ّ

ایلي حبیب، وممثل نقیب المحامین في طرابلس االستاذ طوني الخوري ونخبة من الشـــــــــعراء والفنانین والممثلین 

واصحاب الفكر والثقافة.
الحفل الذي قدمتھ مدیر عام "مركز الصــــــــــفدي الثقافي" نادین العلي عمران واثنت خاللھ على انجازات صاحب ّ

ً ً التكریم، قدم في ختامھ الوزیر عریجي درعا تكریمیا من وزارة الثقافة للشــاعر جرمانوس، قبل ان تلقي نائب رئیس ّ

"مؤسسة الصـفدي الثقافیة" السـیدة فیوالت الصـفدي كلمة اثناء تقدیم درع "مركز الصـفدي الثقافي" اعتبرت فیھا ان 

"الشـاعر جرمانوس جرمانوس ھو من الشـعراء الذین یتالقون ورسالة مركز الصـفدي الثقافي ونشــاطاتھ في سبیل 

نشــر الفكر والثقافة، ودعم كل من یســـعى لذلك" الفتة الى ان "التكریم الیوم ھو تكریم لكل فنان وشاعر اختار الفكر 
والثقافة أفقا لعطاءاتھ."واختتم الحفل بقصیدة جدیدة القاھا الشاعر جرمانوس تحت عنوان "طرابلس".ًٌ

بمناسبة الیوم العالمي للعمل التطوعي، كّرم قطاع المرأة في "تیار العزم" السیدات المنتسـبات لھ، 

. وللمناسبة، كانت كلمة ً تقدیرا لجھودھن في العمل التطوعي، ومســـاھمتھن في نھضـــة المجتمع

لمســـؤولة القطاع جنان مبیض، أثنت فیھا على اندفاع الســـیدات ودینامیتھن في مختلف المیادین 

االجتماعیة، السـیاسیة، الثقافیة، والتربویة... ھذه الدینامیة التي ادت إلى انتقالھن من منطق العمل 

الفردي إلى الشراكة. 

وعبرت مبیض عن أملھا في تطبیق تجربة العمل التطوعي في مختلف نواحـي الحیاة، وذلك عبـر 

برامج فعالة على مختلف المستویات، بما یمكن المرأة من االضطالع بدورھا، وتبوؤ المكانة التي 

تلیق بھا.

على ھامش مشـــــــاركتھ في اجتماع المكتب التنفیذي لالتحاد العربي للعمل التطوعي في المملكة 

المغربیة، زار وفد "شباب العزم" مجلس النواب والمســـتشـــارین المغربیین. وبعد غداء تكریمي 

على شرف الوفود المشـــــاركة، استقبل األمین العام للمجلس الوفد اللبناني الذي كانت لھ جولة في 

ارجاء المجلس النیابي رافقھ فیھا المحافظة ورئیسة جھاز التنظیم والبروتوكول.

كما التقى الوفد العدید من الوزراء المغاربة، اثناء تواجدھم لحضور جلسة االستجواب الشـفھي من 

ً قبل  المجلس النیابي.وكان الفتا قطع رئیس المجلس النیابي الجلســة خصـــیصـــا للترحیب بالوفد ً

. وفي ختام اجتماع المكتب التنفیذي لالتحاد، صـــدرت قرارات عدة على صــــعید الوطن  اللبناني

العربي منھا:

-اقرار اجتماع ملتقى عربي لالتحاد في لبنان بمدینة طرابلس، خالل فصـــــل الربیع القادم ٢٠١٦ 

قبل موعد االجتماع العام لالتحاد في مقر جامعة الدول العربیة في شھر حزیران. 
- تعیین عضو المكتب التنفیذي السید ماھر ضناوي (مسؤول "شباب العزم" في لبنان) ممثال للبنان ً

في االتحاد باالجماع، ورئیســـا للجنة الشـــباب العربي للدول العربیة في االتحاد بدءا من ٨ كانون 

الثاني ٢٠١٦ .

بدعوة من مؤسســــة رینھ معوض أقیم حفل اختتام مشـــــروع ”No Child left Behind“ لدعم 

األطفال اللبنانیین والالجئین فــي منطقة باب التبانة - طــرابلس، الممّول من المجلس النــروجـــي 

لالجئین (NRC) وذلك في مدرسة متوسطة التبانة ، طرابلس . وقد حضر االحتفال رئیسة مؤسسـة 

رینھ معوض الوزیرة السـابقة نایلة معوض، مدیرمنطقة الشــمال لدى المجلس النرویجي لالجئین 

نصــرت أوسمان بھیك، مدیر متوسطة التبانة الرسمیة حســـام المیر، المدیر العام لمؤسســـة رینھ 

معوض نبیل معوض، رئیســـة جمعیة العمل النســـوي في طرابلس منى قاسم، مســــؤولة االتحاد 

النســـــــــائي التقدمي طرابلس انعام محمود، مختاّري باب التبانة محمود الزعبي ومحمد ضباب، 

وحشد من أھالي الطالب وأبناء باب التبانة.

بدایة النشــید اللبناني، فكلمة مقدمة االحتفال رّیان الســحمراني، ثم كلمة مدیرمنطقة الشـــمال لدى 

المجلس النروجي لالجئین نصـــــرت أوسمان بھیك الذي، وبعد أن أعرب عن سروره لوجوده في 

ھذا المكان وبالســـعادة على وجو االوالد، أكد على أن "التعلیم ھو خطة استراتیجیة مھمة جداوكل ً

بلد لم یستثمر في التعلیم یطرح على مصیره العدید من عالمات االستفھام".

بعدھا كانت كلمة المدیر العام لـ"مؤسسة رینھ معوض" نبیل معوض الذي بعد أن شكر الجمیع على 

نجاح ھذا المشـروع أكد على :"اھتمام الوزیرة معوض بمنطقة باب التبانة وأھلھا واصرارھا على 

ایالئھا االھتمام الالزم نظرا لحاجة ھذه المنطقة الماسة الى الخدمات على انواعھا ".ً
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رعى رئیس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في 

طرابلس ولبنان الشـــــمالي األستاذ توفیق دبوسي، 

حفل افتتاح شركة "BUU" المتخصـــصــــة بتنمیة 

القدرات اإلنتاجیة واالقتصــادیة للقطاعات الحیویة 

اللبنانیة، في مركزھا "ســــــــــیتي كومبلیكس" في 

طرابلس، في حضــــور حشــــد من رجال األعمال 

وشخصیات اقتصادیة وثقافیة ودیئیة.

بدایة، رحبت صاحبة الشـركة رئیسـة تجمع سیدات 

األعمال لیلى كرامي بالحضـــور وبكل من لبى ھذه 

الدعوة، مشـیرة إلى أن "دور الشـركة ھو التشــاور 

والتحاور وتفعیل اللقاءات مع مختلف القطاعات اإلنتاجیة للنھوض بطرابلس والوطن من ھذه الكبوة االقتصــــــادیة 

والسیاحیة التي نعاني منھا."ولفتت إلى أن "طرابلس تعاني من إھمال مزمن وتعطیل لمرافقھا االقتصادیة والسیاحیة 

من معرض رشید كرامي الدولي، الذي یشكو من التعطیل واإلھمال، إلى قلعة طرابلس المنسـیة والمھجورة، إضافة 

إلى مختلف مرافق المدینة االقتصــادیة المعطلة، وإننا نســعى بالتعاون مع غرفة التجارة بشـــخص رئیســـھا توفیق 

دبوسي وسائر الغیورین على المدینة، إلى إعادة تدویر العجلة االقتصادیة في المدینة التي تتمتع بموقع جغرافي ممیز 

یتمثل باقتراب الجبل من البحر."

بدوره، قال دبوسي: "أبارك للسیدة كرامي ھذه الشركة، وھي معروفة بنشـاطھا وعملھا الدؤوب في خدمة مجتمعھا. 

إن مدینتنا طرابلس تتمیز بمقومات عدة، ابرزھا الموقع والمناخ. والیوم كنت أستضــــــــیف وفدا روسیا للعمل على 

المنتجات الزراعیة والصـــــــــــناعیة في لبنان، وأخبروني أن بلدنا جمیل جدا، ال سیما من ناحیة الطقس والطبیعة، 

واستغربوا كیف أننا ال نقدر ھذه القیمة. نجد أنھ في العائالت ھناك شخص واحد یعمل على نفســھ ویكبر عائلتھ معھ، 

ومن ثم یعیش األحفاد على إرث عائالتھم ویتكلمون عن منجزاتھم، لكنھم یستھترون بقدرة الناس الذین ال یزالون في 

أول مشوارھم. ربما معظم المجتمعات البشـریة یحدث فیھا ھذا األمر، لكنني أقول لكم أنھ رغم أن طرابلس والشـمال 

ولبنان والعالم العربي یمر في ظروف صعبة جدا، إال أن مدینتنا تمتلك مقومات كثیرة ومھمة بدءا من اإلنســان. فكل 

فرد في ما بیننا یشكل حالة بذاتھ ویشكل قیمة مضافة، أكان في العلم أو الصحافة أو الموقع أو الطموح.أو بتربیة أوالد 

لھ حققوا مواقع مھمة جدا، أكان على مســـــتوى الوطن أو المحیط االجتماعي. فبرأیي أن ھكذا منطقة ال یمكن لھا أن 

تموت حتـــى لو عانت من المـــرض. ومــــرض المجتمعات والمدن یأخذ وقتا طویال للعالج، ولكن ال بد لمدینة مثل 

طرابلس تضم ھذه القدرات إضافة إلى موقعھا االستراتیجي والمھم جدا أن تعود إلى دورھا الریادي من جدید."
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تخریج الدفعة الرابعة من دورة الشطرنج المبدع المستوى األولجمعیة بناء اإلنسان الخیریة تقدم درعا تقدیریا لرئیس الرابطةانیس زبیدي یقدم تینا زبیدي

وفدا من االمم المتحدة والمجلس الدنماركي الدكتور مجدي عبید من البحرین اللقاء محاضرة عن الثراء
في زیارة خاصة اطلعوا من خاللھا على نشاطات الرابطة

أقام المجلس الدانمركي  drc حفل تخریج 250 طالب

رعى الرئیس نجیب میقاتي احتفال افتتاح مســـــــرح الرابطة الثقافیة في 

طرابلس الذي تم تأھیلھ بمبادرة ودعم من "جمعیة العزم والســـــــــــعادة 

االجتماعیة" في حضـــور الوزیر محمد الصــــفدي ممثال باالستاذ احمد 

الصـفدي, الوزیر فیصـل كرامي ممثال باالستاذ عبد هللا ضناوي, الوزیر 

سـلیمان فرنجیة ممثال باالسـتاذ رفلي دیاب , النائب روبیر فاضــل ممثال 

بالدكتور ســــعد الدین فاخوري, االســــتاذ وجیھ البعریني, النائب محمد 

كبارة ممثال باالستاذ مصـــطفى كبارة, االستاذ مصــــباح االحدب ممثال 

بالســــــــــیدة منى االحدب , مدیر عام قوى االمن الداخلي اللواء ابراھیم 

بصـبوص ممثال بالمقدم بھاء الصـمد, مدیر عام االمن العام اللواء عباس 

ابراھیم ممثال بالعمید ریمون ایوب, االستاذ میشال معوض ممثال بالسـید 

نصـــري معوض, رئیس بلدیة طرابلس المھندس عامر الرافعي, رئیس 

دائرة اوقاف طرابلس الشــیخ عبد الرزاق اسالمبولي , , نائب رئیس منطقة الشــمال في قوى االمن المقدم ربیع شحادة , رئیس فرع مخابرات الشــمال العقید كرم مراد ممثال بالمقدم امین فالح, نقیب االطباء الدكتور ایلي 

حبیب, نقیب المھندسین المھندس ماریوس البعیني,رئیس اتحاد بلدیات الضــنیة االستاذ محمد سعدیة, الدكتور عبد االلھ میقاتي ,االستاذ محمد جحجاح, الحاج كمال الخیر ممثالل باالستاذ احمد الخیر ، رئیس جمعیة تجار 

طرابلس االستاذ فواز حلوة, رئیسـة تجمع سیدات االعمال السـیدة لیلى سلھب, الســفیر محمد عیســى, رئیس رابطة مخاتیر طرابلس المختار ربیع مراد , رئیس جمعیة كشــافة الغد القائد عبد الرزاق عواد, منســق ملتقى 

الجمعیات االھلیة عبد الناصر المصري , د محمد حزوري, النقباء راحیل الدویھي, شادي السید, عبد هللا حرب,نبیل العرجة,كمال مولود, رئیس الندوة الشمالیة فیصـل درنیقة, وحشـد من الشـخصـیات السـیاسیة والثقافیة 

واالجتماعیة. بدایة بالنشید الوطني اللبناني ثم كانت كلمة لعریف الحفل المھندس نوري الصوفي, تاله كلمة رئیس الرابطة الثقافیة الزمیل رامز الفري الذي قال : في رحاب الرابطة الثقافیة أرحب بكم أجمل ترحیب معرًبا 
عن اعتزاز الرابطة وفخرھا بمشاركتكم لھا حفل افتتاح مسـرحھا ھذا الذي أعادت تأھیلھ وتجھیزه جمعیة العزم والسـعادة االجتماعیة في مبادرة كریمة ومشـكورة تشـكل جزًءا من دور ھام وبناء تتطلع بھ الجمعیة بتوجیھ ّ

كریم من عمیدھا دولة الرئیس نجیب میقاتي.

إن ما یجمع الرابطة الثقافیة وجمعیة العزم والسـعادة لكثیر: الرغبة في العطاء االجتماعي والنھوض الثقافي ومقاومة التخلف والتعصـب وتوسیع مســاحات المعرفة في المجتمع وتوطید أسس التنمیة البشــریة عن طریق 

. وما الخطوة التي خطوناھا الیوم مًعا، إال مرحلة جدیدة متقدمة للتعاون التاریخي الذي یؤكده دولة الرئیس بدعم الرابطة وتوسیع إمكانیات الخدمات الثقافیة المتقدمة  الوعي اإلنساني لشروط النھضـة وبناء المجتمع المتقدم

والتي تســھر علیھا. فقد كان دولة الرئیس وشقیقھ طھ میقاتي أول من قدما مســاعدة فنیة و مادیة إلدخال الكومبیوتر على مكتبة الرابطة بتقدمة كریمة لتجھیزات كانت في زمانھا خطوة رائدة لتحدیث المجتمع ونشــر ثقافة 

المعلوماتیة، ومن ثم كان في عام ٢٠٠٨ الخطوة التالیة والمتمثلة بإعادة تأھیل قاعة المعارض الكبرى، والیوم جاءت الخطوة الجبارة. مشروع الحلم بالنسـبة للرابطة وألھالي طرابلس والشـمال عامة وھو مشـروع إعادة 

ً تأھیل وتجھیز المسـرح، ھذا الحلم الذي اصبح حقیقة على أیادي دولة الرئیس نجیب میقاتي. كل الترحیب بكم فردا فردا قیادیین ومسـوؤلین واخوة اعزاء وكل االمتنان لمشــاركتكم لنا حفلنا ھذا, وفي الختام البد من توجیھ ً

الشكر الكبیر الى من اشرف على تنفیذ مشروع التاھیل والتجھیز وبشـكل یومي ولمدة تزید عن الثمانیة اشھر وھو الكولونیل عبد الحلیم میقاتي ومن ثم كانت كلمة الرئیس میقاتي الذي قال فیھا: "أبدأ كلمتي بالشـكر والوفاء 

لھذه المجموعة من الشباب والرجال الطرابلسیین الذین كانوا حقیقة سباقین في تفكیرھم ویمتلكون الرؤیة قبل اكثر من سبعة عقود ھذه الرؤیة التي قادتھم إلى تأسیس نادي الرابطة الثقافیة في طرابلس منذ عام ١٩٤٣. ھذه 

المجموعة التي كانت تمتلك نظرة ثاقبة تكاد نفتقد لھا الیوم في العمل الجماعي المشــترك لنشــر الثقافة وھذا ما یفرض علینا واجب أن نصـــون ھذا العمل بالحد األدنى إذا لم یكن بمقدورنا أن نحذو حذوھم، كما أن علینا أن 

نعمل على تحسین ھذا التراث الذي من شأنھ أن یظھر الوجھ الفكري لمدینة طرابلس." وقال: "إن ھذا العمل الذي قام بھ خریجو "دار التربیة والتعلیم" یشـكل تجربة رائدة قد ال یكون لھا نظیر في لبنان فتحیة كبیرة ألسالفنا 

الذین كانوا روادا في ھذه الفكرة. فعلى مدار السنوات السبعین الماضیة كانت الرابطة الثقافیة مواكبة للحركة الثقافیة من مسارح ومعارض وما سوى ذلك وھذا ما جعل "جمعیة العزم والسعادة االجتماعیة" تقف إلى جانبھا 

بدءا بتحدیث قاعة المعارض في الطابق األول وتحســین مداخل الرابطة وصوال إلى ما نحتفل بھ الیوم في ھذه القاعة التي نتمناھا أن تشــھد مختلف الفاعلیات الثقافیة في طرابلس والتي من شأنھا إظھار الصــورة الحقیقیة 

للمدینة .ثم قدم رئیس الرابطة الثقافیة الزمیل رامز الفري للرئیس میقاتي درعا تقدیریة باسم الرابطة تقدیرا لعطاءاتھ. وقدم كورال الفیحاء بقیادة المایســـترو باركیف تســـالكیان باقة من االغنیات بمشـــاركة الفنانة أمیمة 

الخلیل. وعرض فیلم وثائقي من اعداد شبكة نورث میدیا تضــمن مجمل النشــاطات االنمائیة التي تقوم بھا "جمعیة العزم والســعادة االجتماعیة" في مدینة طرابلس اضافة الى مراحل اعادة تأھیل مســرح الرابطة الثقافیة 

والواجھة الخارجیة.
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رئیس الرابطة الثقافیة رامز الفري یقدم ھدیة تذكاریة لالعالمیة في
قناة mtv كارولینا نصار اثناء زیارتھا للرابطة

عرض مسرحي ممیز لطالب المدارس
بعنوان اعلن حربك على االدمان

الشباب التقدمي” تعرض فیلم “الشاھد والشھادة”

االتحاد العربي للعمل التطوعي المتمثل بشباب العزم
یكرم رئیس الرابطة الثقافیة

أمسیة شعریة لشعراء بال حدودإحیاء الذكرى ٥١ النطالقة الثورة الفلسطینیة المعاصرة 

جمعیة كشافة الغد في لبنان تختم المرحلة االولى
من برنامج الدمج النفسي واالجتماعي

مع جمعیة اطفال الحرب الدولیة التابعة لمنظمة الیونیسف

عرض مسرحي بدعوة من lrcعرض مسرحي بعنوان نصیحة التجو 

دورة تدریبیة من تنظیم مركز ادارة الحیاة
مع المستشارة جومانة فقھ

مؤتمر صحفي لشباب العزم لالعالن عن اطالق مھرجانھ الریاضي
"اولمبیاد شباب العزم ٢٠١٦" للجامعات و المدارس 

ندوة للصحافي علي األمین بدعوة من لقاء الصوت المدني

مسؤول حركة حماس في طرابلس یقدم مجسم عن القدس للزمیل فريمعرض فني بعنوان ألوان شمالیةعرض مسرحي لألطفال بعنوان لغتنا ھویتنا





برعایة وحضور الرئیس توفیق دبوسي، وفي 

خطوة غیر مســـــــــــبوقة على نطاق الغرف 

التجاریة فــي لبنان، وبتعاون متكامل مع نقابة 

أطباء األسنان في طرابلس والشــمال، شھدت 

غرفة طرابلس ولبنان الشــــــمال حفل إطالق 

"المركز اللبناني للتعلیم المســـــــــتمر ألطباء 

األسنان"، وسط حشـــــــد ضم الرئیس میقاتي 

ممثال باألســـــــــتاذ مقبل ملك، معالي الوزیر ً

ً ســلیمان فرنجیة ممثال بالدكتور جوزیف یمین،معالي الوزیر ربطرس حرب ممثال باألســـتاذ ســـعدي ً

قالوون، نقیب اطباء األسنان في لبنان الدكتور كارلوس خیرهللا، نقیب المحامین في طرابلس والشـــمال 

فھد المقدم، سیادة المطران إدوار ضاھر للروم الكاثولیك ممثال باألب إلیاس البســــــــتاني، نائب رئیس ً

جامعة بیروت العربیة وعمید كلیة طب األسنان البروفسور عصـام عثمان، رئیس لجنة التعلیم المسـتمر 

في لبنان الدكتور فضل خالد، رئیس جمعیة تجار طرابلس فواز حلوة وأمین سر الجمعیة غسان حسـامي 

واعضــاء الجمعیة، نقیبة موظفي المصــارف في الشــمال مھا المقدم، نقیب أصحاب محالت االقمشــة 

والملبوسات والنوفوتیة محمود حجازي، نقیب صائغي وجوھریي طرابلس والشـــمال خالد النمل،وعن 

إتحاد ارباب العمل أحمد منیر كبة، عامر أرسالن قنصــل تشــیكیا الفخري ونقیب مســـتوردي المعدات 

الطبیة واإلستشـــــفائیة،رؤساء بلدیات من مختلف المناطق الشــــــمالیة ونقباء المھن الحرة من سابقین 

وحالیین، رئیس ھیئة الطوارىء في طرابلس الدكتور جمال بدوي، والبروفســــــــــــــــور منذر حمزة 

وأكادیمیین، االستاذ خالد العمر مدیر مختبرات مراقبة الجودة والمســتشــار المھندس حســان ضناوي، 

ورؤساء وأعضاء جمعیات وتجمعات وفاعلیات أھلیة ومدنیة.

إلتقى الرئیس توفیق دبوسي الســـــــید وسام الذھبي رئیس 

مجلس اإلدارة ورئیس وحدة الشـؤون اإلقتصـادیة والمالیة 

في ھیئة إدارة قطاع البترول في لبنان، یرافقھ السـید محمد 

صافي، بحضـور الدكتور جود مرعبي المسـتشــار ونائب 

رئیس الجامعة اللبنانیة الفرنسیة.

تمحور اللقاء حول مختلف القضـــایا المحیطة بقطاع النفط 

والغاز في لبنان، واألھمیة اإلســتراتیجیة لھذه الثروة الوطنیة، حیث أبدى الرئیس دبوســـي خالل اللقاء 

تفھمھ الكامل لتطلعات ھیئة إدارة البترول، مبدیا إإلســـــتعداد الكامل للتعاون بین غرفة طرابلس ولبنان ً

الشــــمالي والھیئة، وإعطاء قوة دفع لبرنامج الھیئة اآلیل الى إستخدام أكبر مورد إستثماري إستراتیجي 

وطني لبناني في خدمة التنمیة والنمو اإلقتصــادي ، مما یســـتدعي - مع ھذا الخیار الذي یشـــكل رافعة 

لإلقتصــــاد الوطني-  وجود تعاون متكامل بین القطاعین العام والخاص، للنھوض بقطاع النفط والغاز 

وكافة مكوناتھ، وبالتالي اإلمســاك بملفھ، وأن یتوفر بناء القاعدة اإلداریة واللوجســتیة والتقنیة الخاصة 

بھذا القطاع وتعزیز خدماتھ، وتأمین صیانة المقر اإلداري للھیئة الذي سیتم التشـاور الحقا بشــأن تحدید ً

مكانھ وموضعھ الجغرافي والذي سیشـكل بدوره، حلقة تواصل مع منصــة التنقیب المزمع إنشــائھا في 

القریب العاجل ، وفي الوقت الذي تصبح فیھ في حال من الجھوزیة المنتظرة."
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موضوع ندوة علمیة متخصصة إســتضافتھا 

غرفة طرابلس ولبنان الشمالي

فــي نــدوة متخصصـــة تناولـــت موضـــوع 

"طرابـــلس عاصمة لصناعة المعرفة والعمل 

عن بـــعد"، نظمتھا الجمعیة اللبـــنانیة لإلنماء 

الریفي بشـــراكة مع المنطقـــة اإلقــــتصادیة 

الخاصة في طرابــــلس وبـــــتعاون مع غرفة 

طرابلس ولبنان الشمالي وبحـضور جمع من الفاعلیات والوجوه اإلقـتصادیة واإلجتماعیة والعلمیة واألكادیمیة 

والبلدیة واإلعالمیة تتقدمھا معالي الرئیسة ریا الحسن ومستشار دولة الرئیس سعد الحـریري السـید عبـد الغني 

كبارة، االستاذ إبراھیم الضھر رئیس جمعیة تجار محافظة عكار، األستاذ محمد مراد عضو المجلس اإلسالمي 

الشرعي األعلى، منسق عام تیار المستقبـل في عكار األسـتاذ سـامر حـدارة، الحـاج عبـدهللا المیر رئیس إتحـاد 

ارباب العمل وعضو اإلتحـاد الحـاج أحـمد منیر كبـة والحـاج عبـد الجواد شـرف الدین نقـیب اصحـاب مصانع 

النجارة والتنجید والمفروشات، وناشطون في الجمعیات األھلیة والمدنیة من مختلف مناطق شمال لبنان ال سیما 

في محافظة عكار، كانت خاللھا كلمات وشروحات تتعلق بعالقات التكامل ما بین اإلنماء وإقتصاد المعرفة."
تحدثت معالي األستاذة ریا الحسن، رئیسة ھیئة مجلس إدارة المنطقـة اإلقـتصادیة الخاصة، موضحـة، في كلمة ً

موجزة المراحل التي قطعتھا الخطوة األولى من ورشة الردمیات المتعلقة بمشروع إطالق المنطقة اإلقـتصادیة 

الخاصة، الفتتة منذ بـدایة كلمتھا الى "أن البـیئة المحـیطة بموقـع مشـروع المنطقـة، یجب أن یاتي منســجما مع ًً

الخصائص البـیئیة التي تنص علیھا قـوانین المنطقـة االقــتصادیة، وأن ما یثیر القــلق ھو "مكب النفایات" الذي 

تعاني منھ المدینة، والذي یجاور جغرافیا المنطقـة االقـتصادیة، وأن من األھمیة الحـیویة، أن یتم إیجاد الحــلول ً

السریعة، لھذا المكب ومفاعیلھ الضارة بالبیئة، وإال نكون قد واجھنا مشكلة علینا ال نواجھھا كمنطقـة إقـتصادیة 

في األساس" إستھل االرئیس توفیق دبوسي كلمتھ قائال:" یسعدني أن أرحب بـكم جمیعا، وألفتكم منذ البـدایة، أن ًً

الجھات الدولیة والمؤسســات المتخصصة ال ســیما البــنك الدولي وغیره من تلك الجھات، تتجھ في المرحــلىة 

الراھنة، الى اإلھتمام بطرابلس ولبنان الشمالي، بالرغم من الظروف المحیطة بمنطقتنا والوقوف على تطلعاتنا 

وأمنیاتنا بنجاح مشاریعنا، وأعتقد أن ھذا التوجھ لم یكن في أي وقت من األوقـات إعتبـاطیا،ً وإنما یدل عن مدى 

معرفة تلك الجھات بما تحتضنھ مدینتنا ومنطقتنا من مشاریع إقتصادیة وإسـتثماریة واعدة، وأنا في ھذا السـیاق 

ال أرید أن أضیف الى ما سبقتني الیھ، معالي الرئیسة ریا الحسن، بشأن المنطقة اإلقتصادیة الخاصة، وما تشھده 

في المرحلة األولیة، من ردم لمساحات شاسعة تساعدھا على تحقیق إنطالقاتھا ."







قامت "بعثة من البنك الدولي" في لبنان،  بزیارة لغرفة طرابـلس ولبـنان الشـمالي، حـیث إلتقـت الرئیس توفیق 

دبوسي، ویتقـدمھا رئیس البـعثة السـید بـیتر موسـالي، واإلخصائیة في تنمیة القـطاع الخاص كارول خزامي، 

وعدد من مسؤولي مختلف األقسام اإلداریة في مجموعة البنك الدولي، بحـضور الدكتور نادر غزال  مستشـار 

الرئیس سعد الحریري للتعاون الدولي، األستاذ ھشام أبو جودة من جمعیة المستشارون والتنمیة، جوزیف حداد 

مدیر عملیات األبحاث في "إنفوبرو"، األستاذة لیندا سلطان رئیسة الدائرة التجاریة والعالقـات العامة في غرفة 

طرابـلس، مدیر عام حـاضنة األعمال"البـیات"  األسـتاذ فواز حـامدي، المستشــار المھندس حســان ضناوي، 

والمستشار الدكتور محمد حسن في القطاع الزراعي.
إستھل الرئیس توفیق دبوسي، كلمتھ مسـتندا على الواقـعیة في مقاربـة الشـؤون اإلقـتصادیة، ومرتكزات النمو ً

واإلنماء في طرابلس ولبنان الشمالي، مؤكدا على جملة أمور أساسـیة تتلخص بـأن المتعلمین في الشـمال بـاتوا ً

یشكلون نسـب عالیة، وأن ھناك قـدرات متعددة مصحوبـة بنجاحـات الفتة لیس على الصعید الوطني وحسـب، 
وإنما على الصعید الدولي وخاصة في بـلدان اإلنتشـار."من جھتھ رئیس البـعثة السـید بـیتر موسـالي، تحــدث ً

ً ملخصا مھام بعثة البنك الدولي في لبـنان، وأھدافھا، وما تتطلع في الحـصول علیھ من المعلومات، موضحـا أن ً

ً لدى البـعثة تصورا مسبقـا یرتكز على اإلھتمام بسـتة مشــاریع حــیویة على نطاق لبــنان، ولكن تم إختصارھا ً

لتصبح خمسة ووضع مشـروع المنطقـة اإلقـتصادیة الخاصة على حـدا، فیصبـح إختیارنا مرتكزا على أربـعة ً

مشاریع ومن ثم یتم التركیز على إنجاح مشروعین إثنین منھما لیتحوالن الى تجربـة یمكن في حـال نجاحـھا أن 

تصبـح نموذجا یحـتذى وأن إھتمام البـعثة یتمحـور حــول دراســات واقــع وحــاجیات قــطاعات ھي: التجارة ً

الزراعة، الصناعة، المعلوماتیة، مفسحا المجال أمام مداخالت لعدد من أعضاء البعثة، كل بإختصاصھ.ً

وفي الختام تمت مباحـــثات ثنائیة بـــین أعضاء البـــعثة وممثلین للقـــطاعات التجاریة والصناعیة والزراعیة 

والمعلوماتیة،ومن ثم إنتقلت البعثة لزیارة المنطقة اإلقتصادیة لإلطالع على تقدم سیر العمل فیھا بـعد أن أخذت 

علما بالدور الداعم الذي یقوم بھ رئیس غرفة طرابـلس ولبـنان الشـمالي توفیق دبوسـي في دعم وإنجاح مسـیرة ً

إطالق المنطقة اإلقتصادیة الخاصة كمشروع نھضوي وإستثماري واعد لكل لبنان  .





قامت مجموعة من الفاعلیات اإلقتصـــــــادیة في طرابلس، الداعمة ألنشـــــــطة نادي "المتحد 
الریاضي"، بزیارة لغرفة طرابلس ولبنان الشمالي، حیث إلتقت الرئیس توفیق دبوسي، وبحثت 
في كیفیة تقدیم الدعم لفریق "المتحد الریاضي" الذي یحرز الكثیر من اإلنتصـــارات الریاضیة 
على مختلف المستویات اللبنانیة والعربیة والدولیة، تقدم المجموعة السـید أحمد فتحي الصـفدي 

والســـادة: سامر حالب عضـــو مجلس إدارة غرفة طرابلس ولبنان الشـــمالي، نزیھ شعراني، ً
. بدایة اللقاء كانت مع كلمة للسـید  ریتشي ھیكل، أنس الشعار، ھاني غندور، عصمت فخرالدین
أحمد الصــفدي جاء فیھا:" في الحقیقة جئنا الیكم، الســید الرئیس، لنثني على الدور الكبیر الذي 

ً یلعبھ شخصـكم الكریم في طرابلس خصـوصا ولبنان عموما،  وعلى ما تحققھ غرفة  طرابلس ً
ولبنان الشــــمالي من خاللكم من إنجازات لمجتمعھا، ونثق تماما أن دورھا أساسي ومحوري، ً

ً ونســـــجل للغرفة بقیادتكم النجاح تلو اآلخر، في وقت نشـــــھد فیھ أن عددا واسعا من المرافق ً
والمؤسســــات، یخیم علیھا الجمود والركود وعدم الحیویة، وعدم قیامھا بأي نشـــــاط الفت أو 

ً یذكـر، ونحن كمجتمع مدنـي نقدر تقدیـرا عالیا  دوركم وأدائكم الممیــز، وندعو لكم بمــزید من ً
التوفیق والخطوات المتقدمة التي تعود بالمنافع اإلیجابیة على طرابلس التي ننتمي ونحب."
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بمناسبة الذكرى الســـــنویة الثامنة لتأسیس 

جمعـیة بــیت االداب والعلوم والــتــنمــیة, 

وبرعایة غرفة التجارة وجمعیة ســــــــــوا 

مننجح وجمعـیة ,way نظمت جمعـیة بـیت 

االداب یوم الســـبت ١٦-١-٢٠١٦ احتفاال 

وطنیا في بیت الفن بالمیناء تخللھ العدید من 

الفقرات الفنیة وعروض مســــــرحیة, كما 

ترافق االحتفال مع معرض رسـم واشــغال 

یدویة من تقدیم االعضاء والمتطوعین.

وكانت كلمة لرئیس جمعیة بیت االداب والعلوم محمد دیب اكد فیھا على ثوابت الجمعیة والقضــــــــــایا التي 

تحملھا والتي تھدف الى تعزیز السـلم االھلي والعیش المشـترك وبناء السـالم, ونظمت الجمعیة منذ تأسیسـھا 

العدید من االنشـطة الشــبابیة والوطنیة, وقامت بمشــاریع بجمیع المجاالت االجتماعیة, الثقافیة, الســیاحیة, 

البیئیة, الفنیة والریاضیة وغیرھا من االنشطة التي تھدف الى تنمیة المجتمع وتفعیل دور الشباب.

تابع فریق المتحد طرابلس تألقھ وعروضــــھ الجیدة 

التي تشـیر الى أنھ یسـیر بخطى ثابتة نحو المنافسـة، 

حیث حقق فوزین متتالیین، األول على فریق بیبلوس 

على أرضــــھ وبین جمھوره (١٠٥ـ١٠٠)، والثاني 

على فریق اللویزة على أرض ملعب مركز الصـفدي 

(٧٣ـ٦٨). 

انجز"مجلس شباب باب التبانة" المرحلة األولى من مشــــروع ترمیم سوق القمح الذي كان یعتبر خط تماس ّ

بین باب التبانة وجبل محســــــن. وقد شملت ھذه المرحلة، ترمیم واجھات المحال التجاریة وطالء جدرانھا 

وتمدید انارة للســوق وتركیبھا، إضافة إلى إنشــاء أسقف بطریقة تراثیة تحافظ على الطابع األثري للســوق 

وتحمي المتسوقین من األمطار والحرارة خالل فصلي الشتاء والصیف، فضـال  عن إنشـاء حدیقٍة بیئیة عند 

مدخل السوق أضفت علیھ طابًعا جمالیا ممیزا. رئیس مجلس شباب التبانة خالد الشخشـیر قال: " إّن المجلس 
قرر ترمیم ھذا السـوق الموجود في منطقة كانت تسـمى خط تماس بین باب التبانة وجبل محسـن، وقد شارك ّ

في المشـروع ثلة من الشـباب المتطوع من منطقي التبانة والجبل تتراوح أعمارھم بین العشــرین والثالثین، ّ

وعملوا طوال ٣ أشھر على إنجاز ھذا العمل الكبیر بحماسة وتآخي ألنھم وجدوا فیھ فسحة لاللتقاء والتعاون 

وكسر الحواجز بین المنطقتین."

فــــــي اطار التعاون بین جامعة المنار، مــــــرفأ 

طرابلس وغرفة التجارة والصـــــناعة والزراعة  

شارك طالب كلیة الھندسة والدراسات البحریةفي 

المؤتمر الختامي لمشـــروع  MED PORT الذي 

عقد في مبنى الغرفة في طرابلس وكانت مناســـبة 

للطالب للمشــــــــاركة في النقاش الذي دار خالل 

أعمال المؤتمر.

ّ وقعت جامعة الجنان ممثلة بعمید كلیة اآلداب والعلوم اإلنســــــانیة الدكتور ھاشم األیوبي اتفاقیة تعاون مع ّ

المعھد العالـي العـربـي للتــرجمة التابع لجامعة الدول العــربیة (الجــزائــر) ممثال بمدیــرتھ الدكتور إنعام ً

.تسـعى ھذه االتفاقیة إلى تسـھیل وتكثیف التبادالت العلمیة بین الطرفین وذلك بتشـجیع تبادل الخبرة  بیوض

والخبراء والطلبة واألساتذة الباحثین، وتتم التبادالت على وجھ الخصــوص في میادین الترجمة التحریریة 

. كما اتفق الطرفان على تحدید وإنجاز برامج البحث والتعلیم  والفوریة، تكنولوجیا الترجمة وإنتاج الترجمة

المشـتركة في میدان البحث العلمي، میدان تكنولوجیا اللغة والترجمة، باإلضافة إلى تبادل األساتذة بغرض 

التدریس والبحث واإلشراف المشـــترك على األطروحات، تبادل المعلومات والوثائق في میداني التدریس 

والبحث، القیام بفترات تدریبیة في مجاالت التعاون المذكورة وتنظیم مشــــــــــــــترك للملتقیات والندوات 

واألنشطة المشتركة.











MED PORT


(IECD ) ١-المعھد األوروبي للتعاون والتنمیة

ھو منظمة غیر حكومیة فرنســیة أنشـــئت في عام ١٩٨٨ بھدف دعم التنمیة االجتماعیة 

ّ IECD واالقتصـــــادیة في البلدان النامیة، على مدى أكثر من ٢٠ عاما. تركز عمل ال

على إرساء برنامج تدریب للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة الحجم في عدة بلدان.

تمركز المشروع في البلدان النامیة على النحو التالي :

(Semeurs d'avenir) ٢ -جمعیة خادمي الغد

 ھي جمعیة لبنانیة غیر حكومیة ال تبغي الربح، تھدف لتنفیذ مشـــــاریع تنمیة بشــــــریة 

وإقتصـادیة، تأسسـت في العام ٢٠١٠ لتكون مرجعیة المعھد األوروبي للتعاون والتنمیة 

في لبنان في كل ما یتعلق بالتدریبات ومســاعدة الشـــباب اللبناني في إیجاد فرص عمل، 

وذلك بھدف التنمیة المســــــتدامة. من أبرز األحداث التي تمت بین وزارة الصـــــــناعة 

والجمعیة كان عقد مذكــرة تفاھم بین الطـــرفین الذي تم فـــي ٢ ایار ٢٠١٢ ,الھدف من 

المذكرة تنظیم دعم القطاع الصـــناعي في لبنان من خالل مشـــاریع الجمعیة التي تھدف 

لتدریب أصحاب المؤسسات الصغیرة والصناعین والحرفیین .

اتطلق مشروع دعم وتطویر المؤسسات الصغیرة في طرابلس وشمال لبنان عام ٢٠١٠ 

بھدف تحفیز التنمیة االقتصــــــــــــادیة واالجتماعیة على المدى الطویل. یؤمن البرامج 

حصص تدریبیة مدروسة تساعد أصحاب المشاریع الصغیرة على تطویر عملھم وزیادة 

مردودیتھم. باإلضافة الى ذلك، یتضـمن البرامج متابعة شخصــیة ألصحاب المشــاریع 

خالل جمیع مراحل التدریب. البرنامج قام بتدریب أكثر من ٤٣٠ مســـــــــتفید منذ العام 

٢٠١١ في طرابلس وشمال لبنان .ان جمیع المســـــــتفیدین تلقوا متابعة لمدة سنة كاملة. 

ومنذ تموز ٢٠١٤، نظمت سبع دورات تدریبیة حول موضـوع اسـس االدارة في منطقة 

الضنیة والمنیة وزغرتا (سیر، مریاطة, المنیة (... وعكار) تكریت, برقایل، حلبا ,ببنین 

 97 .(...مســتفید تخرجوا من ھذه الدورات. من بین ھؤالء الخریجین ال ،97 خضـــع  

 12مســتفید لدورة متخصــصــة عن كیفیة استخدام الحاسوب وذلك في مركز الخدمات 

االجتماعیة في مریاطة و14 مستفید خضـعوا لدورة متخصـصـة في مجال التسـویق في 

مركز االدارة والخدمات في طرابلس, باالضافة ھناك ١٥ مستفید یخضعون حالیا لدورة 

متخصصة في مجال التسویق في مركز جمعیة التآلف في برقایل.


ینفذ برنامج دعم وتطویر المؤسسات الصغیرة

(عبر تنمیة قدرات أصحاب ھذه المؤسسات) ٨ نشاطات رئیسیة وھي

١ – تنظیم دورات في أسس إدارة األعمال

- تشمل الدورة األسس العامة المتعلقة بالمواضیع التالیة:

إدارة المال والبضــــــائع -المحاسبة والتحلیل المالي -التســــــویق 

واستقطاب الزبائن -إدارة الموارد البشــــریة -تحدید كلفة اإلنتاج -

التخطیط والتطویر -المؤسســـــــــــات العائلیة -األسس القانونیة -

الضریبة -قانون العمل والشركات.
تمتد الدورة على مدى ١٢ حصة، مدة كل حصة ساعتان.

٢ – متابعة فردیة خالل دورة أســس إدارة األعمال وما بعدھا مدة 
سنة كاملة

یستفید منھا المشاركون في دورة أسس إدارة األعمال.
٣ – تنظیم دورات متقدمة في الكومبیوتر

یستفید منھا المشاركون في دورة أسس إدارة األعمال.
تمتد الدورة على مدى ٩ حصــص نظریة وعملیة. مدة كل حصـــة 

ساعتان.
٤ – تنظیم دورات متقدمة في التسویق

یستفید منھا المشاركون في دورة أسس إدارة األعمال.
تمتد ھذه الدورة على ٨ حصــص نظریة و٤ حصـــص عملیة. مدة 

كل حصة ساعتان.

٥ – تنظیم جلسات مناقشة مع خبراء
یستفید منھا المشاركون في دورة أسس إدارة األعمال.

٦ – إنشاء شبكة أصحاب المصالح الصغیرة
یسـتفید منھا المشــاركون في دورة أسس إدارة األعمال 

بھدف تقدیم خدمات مختلفة ألعضاء الشبكة.
٧ – المـتابعة عن كـثب أو coaching، مـیدانـیا أو ً

في مكتب البرنامج
یستفید من ھذه الخدمة أعضاء شبكة أصحاب المصالح

٨ – دورة متخصصة لحاملي المشاریع الجدیدة

العنوان : شارع عزمي بیك - بنایة اآلغا  
مقابل سنتر ناجي - الطابق الثاني
 تلفون: ٠٠٩٦١٦٤٢٧٥٠٤
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غصـــت قاعة المؤتمرات  في معرض رشید كرامي الدولي في طرابلس لمناسبة الذكرى االولى لرحیل الرئیس عمر كرامي حیث تقدمت الســـیدة عقیلة 

الراحل مریم كرامي ونجالھا خالد وفیصل وافراد العائلة الحضور.

تقدم الحضــــور النائب اسطفان الدویھي ممثال رئیس مجلس النواب نبیھ بري، الوزیر محمد المشــــنوق ممثال رئیس الحكومة تمام سالم، الرئیس نجیب 

میقاتي، الوزیرة الیس شبطیني ممثلة للرییس میشال سلیمان،النائب سامر سعادة ممثال الرئیس انین الجمیل، النائب السـابق امیل امیل لحود ممثال الرئیس 

امیل لحود، النائب قاسم عبد العزیز ممثال الرئیسان سعد الحریري وفواد السنیورة، رفعت بدوي ممثال الرئیس سلیم الحص، مفتي الحمھوریة الشـیخ عبد 

اللطیف دریان، الخور اسقف بطرس جبور النایب العام البرشیة طرابلس النارونیة ممثال البطریرك الماروني بشــــــارة الراعي، النائب عالء الدین ترو 

ممثال رئیس اللقاء الدیمقراطي ولید جنبالط، مـروان 

خیـر الدین ممثال حـزب الدیمقـراطـي اللبنانـي طالل 

ارسالن، بطرس حرب، جبران باسیل، النواب محمد 

الصـــــفدي، محمد كبارة واالن عون، طوني فرنجیة 

ممثال والده رئیس تیار المردة ســـــــــلیمان فرنجیة، 

الوزراء الســـــابقین ایلي الفرزلي، جان عبید، سامي 

منقارة، دوفریج صـــــــابونجیان، عبد الرحیم مراد، 

محمد جواد خلیفة، كرم كرم، فایز غصــــــــن، نقوال 

نحاس، مروان شربل، شربل نحاس، البیر منصـــور 

ومروان ابي فاضل والنواب الســــــــــــــابقین وجیھ 

البعریني، باسم یموت، اسـعد ھرموش وعبد الرحمن 

عبد الرحمن، محافظ الشـــمال القاضي رمزي نھرا، 

رئیس اتحاد بلدیات الفیحاء رئیس بلدیة طـــــــرابلس 

المھندس عامر طیب الرافعي، رئیس غرفة التجارة والصناعة توفیق دبوسي، رئیس المحاكم الشرعیة السنیة العلیا في لبنان السابق ناصر الصالح، رئیس محكمة طرابلس الشرعیة الشیخ سمیر كمال الدین،قاضي الشرع 

الشـیخ غالب االیوبي، رئیس جمعیة المشــاریع فرع الشــمال طھ ناجي، رئیس دائرة اوقاف عكار الشــیخ مالك جدیدة، رئیس الرابطة الثقافیة ومجموعة الوفاق االستاذ رامز الفري ورؤساء االحزاب والفصــائل الوطنبة 

واالسالمیة اللبنانیة والفلسطینیة ونقباء المھن الحرة وحشد كبیر من اھالي طرابلس والشـمال .بعد تالوة من القرآن كریم لفضـیلة الشـیخ خالد بركات والنشـید الوطني اللبناني القى الفنان سمیر شمص قصـیدة بالمناسبة. ثم 

كانت كلمة راعي االحتفال الوزیر السابق فیصل كرامي كلمةجاء فیھا "مع كل شمس تشرق على الدنیا أتطلع الى الدنیا،ما زالت السـماء سماء... ما زالت األرض أرضا... فما الذي تغّیر؟ ھو شيء وحید تغّیر؟ راح عمر! 

ّ ّ ّ یا أبي یا أغلى الرجال... علمتني كیف أواجھ الحیاة بحلوھا ومّرھا، علمتني الصـبر في الشـدائد، علمتني طبائع األیام، فال الفرح یقیم، وال المناصب تدوم، وال یبقى للمرء غیر العمل الصـالح ونقاء الضــمیر. علمتني كیف ّ

أمشـــــــــــي، كیف أحكي، كیف أصمت، كیف أرفض، كیف أسامح، علمتني كیف أكون. لكنك یا أبي لم تعلمني كیف أقف ھذا الموقف الذي أقفھ في ھذه اللحظة وأقول : وداعا عمر كرامي.  یا اھل عمر كرامي یا أصدقاء ّ

ومحبي عمر كرامي یا مدینة عمر كرامي یا وطن عمر كرامي من كان مثل عمر كرامي یفارقنا جسدا، وھذا قضاء هللا المحتوم، لكنھ وكما ترون بعد مضي عام على الغیاب، یزداد حضورا، یمأل المكان والزمان لكأني بھ 

یقول لنا اآلن من علیائھ، كفوا عن الدموع فأنا اآلن في المقام الذي ال تنفع فیھ الدموع، وامنحوني الفرح، وال شيء یمكن أن یفرحني سوى ثبات الثابتین على الصراط المسـتقیم، وعودة الضـالین الى جادة العقل والصـواب. 

دعوني أصارحكم، أنا الذي رافقت عمر كرامي كظلھ طوال مسیرتھ السـیاسیة. انني لم أره یوما متفائال منشـرح الصـدر مرفوع الرأس تقفز الفرحة من عینیھ، سوى في محطات انتصـارات المقاومة على اسرائیل، سواء ّ

في لبنان أو في فلســـطین. لقد منحتھ انجازات المقاومة في وجھ العدو األوحد للعرب الكثیر من العزاء واألمل، ولم یعد خافیا على أحد انھ اشتھى یوما لو كان شابا لكي یذھب الى حیث یجب أن یكون، على جبھة القتال ضد 

اسرائیل.. یا أبي یا دولة الرئیس اشتقنا الیك. اشتاقت الیك الناس والبیوت والطرقات. واشتاق الیك « قصــر كرم القلة » صبیحة كل یوم جمعة جالســا بین أھلك وقومك. اشتاق الیك بحر طرابلس، وشجر طرابلس، وعبق 

زھر اللیمون في طرابلس... اشتاقت الیك كل السـاحات والشـوارع. یا أبي بعد عام على الرحیل، عزاؤنا الوحید أن وطنك و مدینتك لم یتركاك تغادر الدنیا اال في مأتم ھو عرس من الوفاء... وأنت الذي كنت من كنت، سید ّ

الوفاء، بل أمیر الوفاء. اّیھا االخوة واألحبة باألمس، قررت طرابلس أن تطلق على أحد أبرز شوارعھا اسم جادة عمر كرامي. وكل یوم، یولد في بیوت المدینة طفل یحمل اسم عمر... وكل لحظة، في بیتھ وعائلتھ یحضـر 

في اللفتة والنسمة والكلمة والذكرى والضحكة والدمعة اسم عمر... ایھا األھل لم یعلمني كیف أقول وداعا عمر كرامي... لعلھ كان یعرف أن ال وداع بیننا... لقد علمني من غیر أن یعرف ومن غیر أن أعرف أنا، ان أقول: ّ

معا، دائما معا، وحتى انقطاع النفس، معا یا أغلى الرجال، معا یا عمر كرامي.ّ
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لمناســـبة الیوم العالمي للعمل التطوعي، أقامت جمعیة 
العزم والسعادة االجتماعیة- مركز القلمون حفل تكریم  
. حضـر  لجھاز الطوارئ في الجمعیة الطبیة اإلسالمیة
االحتفال رئیس بلدیة القلمون طالل دنكـــــــر، وفد من 
لجنة مشـــایخ القلمون، مدیر مركز القلمون في جمعیة 
العزم ســـــــــــامر الحاج، و مدیر جھاز الطوارئ في 
الجمعیة الطبیة االسالمیة عبد هللا دبوسـي، إضـافة إلى 
ممثل لبنان في االتحاد العربـي للعمل التطوعـي ماھـر 
ضناوي و حشــــــــد من فعالیات المنطقة.  بدایة تالوة 
عطرة من القرآن الكریم للشیخ د.زیاد الحج، تلتھا كلمة ترحیبیة لعریف الحفل الشیخ رفعت الفرخ. ثم القى 
رئیس بلدیة القلمون طالل دنكر كلمة أثنى فیھا على الدور اإلنســـــــــــــــاني الذي تقوم بھ الجمعیة الطبیة 
ً اإلسالمیة، شاكرا القیمین على جمعیة العزم على ھذه المبادرة   .ثم تحدث دبوسـي عن مھام الجھاز، مثنیا ً
على دور جمعیة العزم والســعادة التي تســـھم في العمل االنســـاني والخیري على أكثر من صعید. الكلمة 
األخیرة كانت لمدیر مركز القلمون ســــامر الحاج الذي وجھ "تحیة من القلب الى كل فرد في بلدة القلمون، 

من دولة الرئیس االســتاذ نجیب میقاتي، متمنیا دوام النجاح والتقدم والتألق لھذه البلدة الوفیة التي یحمل لھا ً
في قلبھ كل المحبة والتقدیر."وختم بالقول: "من ھذا المنطلق وھذه المبادئ وأولھا رفاه االنســــــــــان قرر 

االخوان طھ و نجیب میقاتي انشـاء مسـجد ومجمع العزم في القلمون، لنكمل سویا عمل الخیر والتعاون في ً
. فجمعیة العزم الیوم، وبفضـل إیمانكم  كافة االصعدة : الصـحیة والتعلیمیة والتثقیفیة والكشـفیة والریاضیة
ومحبتكم، منارة تشـع في كل الشـمال الحبیب ومنطلق الى الوطن ككل." وتخلل الحفل فیلم وثائقي عن بلدة 

القلمون و توزیع دروع تذكاریة على  المسعفین.
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