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عليها  قام  التي  الوطنية  للثوابت  تأكيدا 
املجتمع اللبناني وسعيًا للحفاظ على مسيرة 
اللقاء  ميثاق  أطلق  لبنان  في  األهلي  السلم 
الوطني الشمالي خالل مؤمتر صحافي حاشد 

في الرابطة الثقافية في طرابلس.
بداية بالنشيد الوطني اللبناني، ثم كانت 
كلمة عريف احلفل االعالمي عماد العيسى، 
ثم  ومن  جمعة،  ذكي  للدكتور  كلمة  تاله 
فقال:  امليثاق  بنود  صفوح  الدكتور  أعلن 
في ظل أخطر مرحلة تاريخية مير بها العالم 
العربي واإلسالمي حيث بدأت تلوح معالم 
زيت  وُيصب  املجزأ  وجتزئة  املقسم  تقسيم 
الطائفية واملذهبية على نار العنصرية والقومية 
الصهيوني  العدو  وينعم  احلروب  لتشتعل 
قلب  في  لبنان  ان  وحيث  واألمان  بالراحة 
هذه العاصفة وبقرب هذه النار امللتهبة كان 
اللبناني  النسيج  متنوعة من  بد ملجموعة  ال 
إنقاذية  في محاولة  بواجبها  تقوم  أن  الفريد 
لنضيف  ال  فتداعينا  والكيان  الدولة  للبنان 
خصم  أي  لنزاحم  وال  فريق  السياسة  على 
ملختلف  التقاء  نقطة  لنشكل  بل  أو صديق 

االفرقاء وهمزة وصل بني املتخاصمني.
لبنان  في  احلروب  ان  راسخة  قناعتنا 
التسوية  وان  الصراع  حتسم  لن  واملنطقة 
نذهب  ال  فلماذا  املوقف  سيدة  هي 
بعدها  ال  احلروب  قبل  التسويات   الى 
الصراع  عن  بديال  احلوار  الى  نسعى  وملاذا 

والى التكامل بديال عن االلغاء.
من   مجموعة  فان  تقدم  ما  كل  على  بناء 
تشكل  أن  في  رغبت  لبنانية  الشخصيات 

بعض 
لقاء  عبر  والشمال  طرابلس  ألبناء  األمل 
الطوائف  مختلف  عن  ممثلني  يضم  وطني 
االنسان  خلدمة  يسعى  واألديان  واملذاهب 
وبناء الوطن وازدهاره ضمن الثوابت التالية: 
فيه  وهم  أبنائه  جلميع  وطن  لبنان   -
متساوون في احلقوق والواجبات فلهم احلياة 
الكرمية فيه وعليهم واجب احلفاظ على كيانه 
وسالمة أراضيه ال يفرق بينهم في احلقوق ال 
دين وال مذهب وهم جميعًا مسؤولون عن 

أمنه وأمانه وعن الدفاع وجوده وكيانه .
واحلفاظ  وطنية  ضرورة  األهلي  السلم   -
اللبنانيني  جميع  على  واجب  عليه  التام 
فضياع األمن واالستقرار أقصر طريق لضياع 
األوطان وتشريد أهلها وفنائهم واحلفاظ عليه 
وبتعاون  الرسمية  املؤسسات  بدعم  يكون 
كل مكونان املجتمع مع تلك املؤسسات مبا 

يضمن للجميع حياًة مستقرة مطمئنة.
واملذاهب  األديان  خصوصية  إحترام   -
إلثارة  محاولة  أي  بوجه  بقوة  والوقوف 
النعرات الطائفية والفنت املذهبية فالفتنة هي 
الشعوب  وفناء  االوطان  لضياع  طريق  أقصر 

ال  واملذهبي  الطائفي  التعدد  بلد  ولبنان 
احلفاظ على كل طائفة  بدون  العيش  ميكنه 
ومذهب دون ذوبانه في محيطه فال أكثرية 

وال أقلية إال في طل حفظ حقوق اجلميع .
وعدم  اللبناني  الشباب  على  احلفاظ   -
الزج به في حروب عبثية ال مصلحة وطنية 
أو قومية فيها فإن الطاقات البشرية اللبنانية 
على  سواء  باهرة  جناحات  حققت  والتي 
ال  العالم  امتداد  على  أم  الوطن  مساحات 
حروب  في  وقودا  وال  قربانا  تقدم  أن  يجوز 

تقررها قوى دولية وتنفذها أدوات محلية.
وداخل  وطنية  مصاحلات  إجراء  - ضرورة 
الوحدة  متتني  اجل  من  واملذاهب  الطوائف 

الوطنية ومنع حدوث أي خلل أمني ينفذ 
من خالله املتطرفون والذين يريدون الشر 
في  احلاصل  الشرخ  فان  واللبنانيني  للبنان 
االستمرار  وان  يتسع  بدأ  اللبناني  املجتمع 
مباشرة  خطورة  يشكل  الوضع  هذا  على 
وجودية هلى التركيبة اللبنانية ويشكل بيئة 

حاضنة لكل قوى الشر.
- لبنان عربي الهوى والهوية وهو جزء من 
بالقضايا  وملتزم  واالسالمي  العربي  محيطه 
حترير  قضية  مقدمها  وفي  احملقة  العربية 
الصهيوني وسنسعى  االحتالل  فلسطني من 
بني  واألخوة  التعاون  عرى  لتوثيق  جاهدين 
وفي  العربية  الدول  في  واألشقاء  اللبنانيني 
وقطرواالمارات  والكويت  مصر  مقدمهم 
العربية  الدول  وسائر  وسوريا  والسعودية 
ودول اخلليج وال ميكن للبنان أن ينعزل عن 
التاريخ  عبر  شكل  الذي  احمليط  هذا  عمق 
لبنان  قويا في وجه أعداء  درعًا واقيا وسنداً 

واملتربصني به الدوائر .
تعني  ال  العربية  وهويته  لبنان  عروبة   -
بل  األخرى   للقوميات  والعداء  العنصرية 
واخلارج  الداخل  في  العدواألوحد  بأن  نلتزم 
أن كل محاولة  ونعتبر  الصهيوني  العدو  هو 
جلر لبنان الى عداوات ومعارك جنابية تصب 
الذي  الشرس  املاكر  العدو  هذا  خدمة  في 
سرقة  له  يضمن  مبا  إلشغالنا  جاهداً  يسعى 

الثروات الوطنية واالعتداء على أراضينا. 
- إقامة شبكة عالقات مع مختلف القوى 
السياسية في لبنان من أجل حتصيل حقوق 
في  اإلمناء  وحتقيق  والشمال  طرابلس  أبناء 
املناطق احملرومة التي شهدت إهماال متعمدا 
حرموا  حيث  ابنائها  بحق  موصوفة  وجرمية 
مكتسبات  عنهم  ومنع  حقوقهم  أبسط  من 
ومختلف  وصحية  وإمنائية   اقتصادية 
يشعرون  جعلتهم  الكرمي  العيش  ضرورات 
في  اال  الرسمية  اجلهات  اهتمام  أنهم خارج 
حتصيل الضرائب وتنفيذ العقوبات وسيكون 
من أولى أولوياتنا إن شاء اهلل أن نعيد طرابلس 

والشمال الى خارطة الوطن التنموية.

إطالق اللقاء الوطني الشمالي من طرابلس

املؤلف  وحقوق  للكتاب  العاملي  اليوم  مع  تزامًنا 
 UNSCIN نظم االحتاد العاملي للمؤسسات العلمية
طرابلس،  مبدينة  الثقافية  بالرابطة  العامة  باملكتبة 
احلادي  العلمي  البحث  جيل  مركز  مؤمتر  لبنان، 
عشر حول »التعلم في عصر التكنولوجيا الرقمية«، 

بالتعاون مع جامعة تيبازة باجلزائر.
من  وباحثون  أساتذة  املؤمتر  في  شارك  لقد  و 
عدة مؤسسات جامعية عربية  من تونس، اجلزائر، 

سوريا  العراق،  لبنان،  فلسطني،  مصر،  السعودية، 
ثمان  على  البحثية  أوراقهم  وتوزعت  والسودان 
التي  التحديات  أهم  عند  توقفت  علمية  جلسات 
تواجه عملية التعلم في عصر التكنولوجيا الرقمية 
محاوره  ومختلف  املؤمتر  هذا  إشكاليات  ومست 
سرور  الدكتورة  كرمت  املؤمتر  ختام  وفي  املسطرة 
طالبي باسم املؤمتر وباسم مركز جيل البحث العلمي 

رئيس الرابطة الثقافية الزميل رامز الفري.

المؤتمر الدولي الحادي عشر حول: »التعلم في 
عصر التكنولوجيا الرقمية« في الرابطة الثقافية



أيار 2016 - العدد 145 - السنة الخامسة عشر محليات�
الزاريني يلتقي النائب محمد الصفدي وعقيلته

ويزور »أكاديميةالمرأة« لالطالع على مشاريع »مؤسسةالصفدي«
مم املتحدة  زار من�شق اأن�شطة الأ

مم  الأ لربنامج  املقيم  واملمثل 

منائي يف لبنان فيليب  املتحدة الإ

�ش�شةال�شفدي«،  »م�ؤ لزاريني 

النائب  رئي�شها  التقى  حيث 

ال�شيدة  وعقيلته  ال�شفدي  حممد 

ال�شفدي  »مركز  يف  في�ليت 

الثقايف«، بح�ش�ر كرميته ال�شيدة 

�ش�شة  للم�ؤ العامة  واملديرة  لرا، 

ال�شيدة رنا م�ل�ي.

ال�����ش��ف��دي ال����ذي رح��ب 

على  �شدد  مم��ي،  الأ ول  بامل�ش�ؤ

التاأكيد  يف  الزيارة  هذه  اأهمية 

مم املتحدة لطرابل�س،  على دعم الأ

ون�ه مب�شاريع التعاون امل�شرتكة، 

اآماًل املزيد من الدعم خا�شة يف 

ال�ش�ريني  النازحني  اأزم��ة  ظل 

اللبناين  القت�شاد  على  وتاأثريها 

امل�شيفة  واملناطق  عام،  ب�شكل 

بينها  وم��ن  خا�شة،  ب�ش�رة 

طرابل�س وال�شمال.

وكان لزاريني قد ا�شتبق لقاءه 

بزيارة  ال�شفدي،  النائب  مع 

�ش�شةال�شفدي«  »م�ؤ مركز  اإىل 

»اأكادمييةاملراأة«  جتماعي،  الإ

لالطالع  العتيقة،  ال�رساي  يف 

م�شاريع  على  العمل  فريق  من 

املجتمعات  م��ع  �ش�شة«  »امل�ؤ

اأمنية  ت���ت��رات  �شهدت  التي 

امل�شاريع  اإىل  اإ�شافة  و�رساعات، 

التي  القت�شادية   – الجتماعية 

من  القدمية  حياء  الأ ت�شتهدف 

وال�شمال  خا�شة،  طرابل�س 

ب�شكل عام.

الثقافية  الرابطة  مع  بالتعاون  اجلنان  جامعة  اأحيت 

الثمانني  الذكرى  مناء  والإ للثقافة  الدين  �شالح  ومركز 

مليالد ال�شاعر الفل�شطيني غ�شان كنفاين يف ندوة نظمتها 

الثمانني«  ميالده  يف  كنفاين  غ�شان  اىل  »حتية  بعن�ان 

�شتاذ �شامل يكن ورئي�س  بح�ش�ر رئي�س جمعية اجلنان الأ

وعمداء  يكن  عابد  الدكت�ر  �شتاذ  الأ اجلنان  جامعة 

واجتماعية  ثقافية  وفاعليات  جامعيني  واأ�شاتذة  ومدراء 

عن  وممثلني  و�شيا�شيني  وترب�يني  اأمنيني  ولني  وم�ش�ؤ

الف�شائل الفل�شطينية.

بداية مع  تالوة من القراآن الكرمي ل�شيخ القراء الدكت�ر 

زياد احلج  فالن�شيدين اللبناين والفل�شطيني ون�شيد جامعة 

الدكت�رة عبري جنمي حيث  اجلنان ومن ثم ترحيب من 

اأعطت نبذة عن م�شرية حياة ال�شاعر كنفاين، فل�شطيني 

األفها،  التي  والق�ش�س  الروايات  اأهم  وعددت  اجلن�شية 

كما حتدثت عن ق�ة تاأثريه يف واقع املجتمع الفل�شطيني.

الجتماعية  ون  ال�ش�ؤ وزي��ر  ملعايل  كلمة  كانت  ثم 

�شتاذ ر�شيد دربا�س ا�شتذكر فيها اأجمل اللحظات التي  الأ

احلا�شية،  الرقيق  ديب  بالأ اياه  وا�شفًا  كنفاين  مع  عا�شها 

الكلمة  عا�شق  التنظيمية،  القيادية  دوار  الأ عن  البعيد 

العنيف  اقتالعه  على  رد  الذي  امل�شامل  ال�ش�ر،  و�شانع 

بالن�س الرهيف الذي ل ت�شتطيع اأن ت�شتهدفه املخابرات 

اأ�رسف  �شتاذ  الأ فل�شطني  دولة  �شفري  كلمة   . ال�رسائيلية 

ثم  كنفاين.  �شخ�شية  ميزات  عن  فيها  حت��دث  دب���ر 

ال�شيخ  الت�حيدية  العرفان  �ش�شة  مل�ؤ العام  مني  الأ حتدث 

خالد  الدكت�ر  ال�شفري  ثم  املنى،  اأبي  �شامي  الدكت�ر 

وت�شجيعه  الراحل  مع  ذكرياته  فيها  الذيا�شرتجع  زيادة 

مني العام لحتاد الكّتاب  له على القراءة والكتابة.تاله الأ

اللبنانيني الدكت�ر وجيه فان��س الذي اأعرب عن اعجابه 

بعن�ان الندوة .

عميد  يرى  كنفاين  اأعمال  لبع�س  عميق  حتليل  ويف 

ي�بي  الأ ها�شم  الدكت�ر  الن�شانية  والعل�م  داب  الآ كلية 

املنا�شل  انفكاك لها بني  اأدبه ه� اخت�شار ل�حدة ل  اأن 

ومنط احلياة، بني الكاتب والكلمة. 

رئي�س  الفيحاء  بلديات  احتاد  رئي�س  افتتح 

الرافعي حديقة  الطيب  عامر  طرابل�س  بلدية 

جنيب  الرئي�س  ممثل  بح�ش�ر  حم�شن،  جبل 

ميقاتي مقبل ملك، ممثل ال�زير اأ�رسف ريفي 

كمال زيادة، النائب خ�رس حبيب، ممثل النائب 

�شمري اجل�رس رئي�س جلنة البيئة واحلدائق العامة 

حل�اين،  جالل  الدكت�ر  طرابل�س  بلدية  يف 

زياد  حدب  الأ م�شباح  ال�شابق  النائب  ممثل 

خ�رس،  ب�شري  الهرمل  بعلبك  حمافظ  ط��راد، 

ممثل رئي�س فرع خمابرات ال�شمال يف اجلي�س 

اأع�شاء  فالح،  اأمني  املقدم  مراد  كرم  العميد 

املجل�س البلدي ليلى �شح�د، حممد �شم�شني 

املنطقة  خماتري  من  وح�شد  ال�شاطر  وج��ان 

هايل. �شاء اجلمعيات والأ وروؤ

 »الجنان« تحيي ذكرى غسان كنفاني

الرافعي يفتتح حديقة جبل محسن في طرابلس

مرف�اأ   « بعن�ان  ندوة  املدين  ال�ش�ت  لقاء  نظم 

طرابل�س بني احلا�رس والغد »مع مدير مرفاأ طرابل�س 

والزراعة  التجارة  غرفة  يف  تامر  اأحمد  الدكت�ر 

اأبناء  من  املهتمني  من  جمم�عة  ح�رسته  وال�شناعة 

املدينة .

بداية رحب ع�ش� اللقاء املحامي رامي اأ�رساقية 

باحل�ش�ر ذاكرا اهمية الندوة يف األقاء ال�ش�ء على 

�رسيان حي�ي اأ�شا�شي مبدينة طرابل�س متحدثا  بنبذه 

دارة. هالته وم�شريته بعلم الإ عن مدير املرفاأ و م�ؤ

ثم حتدث من�شق لقاء ال�ش�ت املدين ال�شيد �شامر 

دبليز قائال انه رغم كل ال�شلل الذي ي�شيب الكثري 

ما  ال�شيا�شي  ال�اقع  جراء  الدولة  �ش�شات  م�ؤ من 

دارة اللبنانية تعمل واملرفاأ اأكرب دليل وه�  تزال الإ

�شاهمت  التي  عمال  الأ بعد  جناح  ق�شة  ي�شجل 

بت��شعته و تغميق اأح�ا�شه كي ي�شتقبل اكرب ال�شفن 

قت�شادي للمدينة. وي�شاهم يف الدور الإ

بدورة حتدث د تامر عن تاريخ  مرف�اأ طرابل�س 

ال�شرتاتيجي  امل�قع  وان  الع�ش�ر،  عرب  م�قعه  و 

للمرفاأ وخدماته املنتظرة ل تتعلق فقط بلبنان ، بل 

تاأهيله  بعد  بخا�شة  املت��شط  حميط  اىل  تتعداه  انها 

 600 بط�ل  ا�شبح  اجلديد  فالر�شيف  وتط�يره 

اإقامة ح��س عائم  15.5 مرتاً، وعن  بعمق  مرت، 

�شالح ال�شفن يخدم املنطقة وت�شاهم بخلق فر�س  لإ

ت��شعة  اىل  �شافة  بالإ املنطقة  هايل  لأ كبرية  عمل 

املنطقة  مع  دوره  وتكامل  له  التابعة  احلرة  املنطقة 

قت�شادية اخلا�شة التي تن�شئ حاليا بجانبه . الإ

ح�ل  واإ�شتف�شارات  اأ�شئلة  و  مناق�شة  وتالتها 

طالع  لالإ للمرفاأ  قريبة  بزيارة  القيام  و�شيتم  املرفاأ 

ي�شاحات  الأ من  ملزيد  واقعه  على  كثب  عن 

واملعاينات .

مرفـأ طرابلس بين الحاضر والغد 

لجنة األسير سكاف: ما يتعرض له 
األسرى وصمة عار على المجتمع الدولي 

�شري  الأ ي�م  مبنا�شبة  بيان  يف  �شكاف  يحيى  �شري  الأ اأ�شدقاء  جلنة  ت�جهت 

ال�شهي�ين  العدو  �شج�ن  �رسى يف  الأ اآلف  اإىل  بالتحية  العربي  و  الفل�شطيني 

�رسى املنا�شل يحيى �شكاف  من الفل�شطينيني و العرب و يف مقدمتهم عميد الأ

من  حمرومًا  املظلمة  ال�شج�ن  يف  عامًا   ٣٨ من  اأكرث  ي�منا  حتى  اأم�شى  الذي 

ن�شان. اأب�شط حق� الإ

�رسى ورفع  ونا�شدت اللجنة يف هذه املنا�شبة ل�رسورة م�شاندة ق�شية الأ

ن ما يتعر�س  ال�ش�ت عاليًا من قبل ال�شع�ب العربية و كافة اأحرار العامل لأ

�رسى  له اأ�رسانا يف �شج�ن الكيان ال�شهي�ين الغا�شب الذي ح�ل اأج�شاد الأ

حلق�ل جتارب اأمام جمتمع دويل �شامت ه� و�شمة عاٍر على جبني املجتمع 

اأن  واأكدت  ن�شان.  الإ الدفاع عن حق�ق  تدعي  التي  املنظمات  و  الدويل 

الذي  امل�شلح  الكفاح  و  املقاومة  خيار  بف�شل  حمال  ل  اآتية  �رسى  الأ حرية 

اأثبت اأنه اخليار ال�شحيح و ال�حيد القادر على اإ�شتعادة كافة حق�قنا التي 

يغت�شبها العدو.

بدع�ة من حركة م�اطن�ن وم�اطنات يف دولة اقيمت ندوة 

ح�ارية بعن�ان  طرابل�س من �شحية للنظام الطائفي اىل رافعة 

لبناء دولة مدنية عادلة وقادرة حيث �شارك فيها ال�زير ال�شابق 

الدكت�رة  ال�شهال،  نهال  الدكت�رة  نحا�س،  �رسبل  الدكت�ر 

مترات  مهى كيال وال�شيدة نارميان ال�شمعة وذلك يف قاعة امل�ؤ

الثقافية  ال�شخ�شيات  من  ح�شد  بح�ش�ر  الثقافية  الرابطة  يف 

والجتماعية والعالمية.

شباب العزم  يختتم أولمبياد الجامعات والمدارس 
نظم �شباب العزم  » احتفاًل اختتم فيه فعاليات اأوملبياده اخلا�س 

ربعة اأ�شهر.  للجامعات واملدار�س، والذي ا�شتمر لأ

�شتاذ  الأ لبنان  يف  العزم «   ول » �شباب  م�ش�ؤ اخلتام  حفل  ح�رس 

حل�د  ن�رسي  للجامعات  اللبناين  حتاد  الإ رئي�س  �شناوي،  ماهر 

واملدار�س  اجلامعات  مدراء  لالحتاد،  ال�شمال  جلنة  برئي�س  ممثال 

من  وح�شد  الريا�شي�ن،  وامل�رسف�ن  وملبياد  الأ يف  امل�شاركة 

طالل  بن  ال�ليد  قاعة  يف  وذلك  والطالب،  اجلامعي  ال�شباب 

الريا�شية يف جامعة املنار بطرابل�س. 

تكرميا  واملدار�س  اجلامعات  ملمثلي  دروعا  �شناوي  �شلم  ثم 

اأ�شماء  اإعالن  وملبياد. ويف اخلتام مت  الأ لهم على م�شاركتهم يف 

ومت  عليها  حازت  التي  واملراكز  الفائزة  واملدار�س  اجلامعات 

و�س وامليداليات . ت�شليمهم الك�ؤ

ويف املح�شلة، احرزت جامعة بريوت العربية فرع طرابل�س 

لعاب، تلتها جامعة LIU، فجامعة  بط�لة اجلامعات باإجمايل الأ

املنار. 

ال�ش�يفات  مدر�شة  ن�شيب  من  املدار�س  بط�لة  كانت  فيما 

الدولية، واحتلت دار الن�ر مركز ال��شيف، فيما ذهب املركز 

الثالث ملدر�شة الفرير .

طرابلس من ضحية للنظام 
الطائفي الى رافعة لبناء 
دولة مدنية عادلة وقادرة
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قراأ  فريوزية،  واأغان  اأنغام  وقع  على 

الديب والعالمي طالل �شت�ي ق�شائد 

من دي�انه ال�شعري الثاين

خالل  معًا«  نك�ن  ان  يكفي  »كان 

»مركز  يف  اأقيم  للكتاب  ت�قيع  حفل 

ح�شد  ح�ش�ر  يف  الثقايف«،  ال�شفدي 

كبري من حمبي ال�شعر من خمتلف املناطق 

اللبنانية.

اعتربت  مقت�شبة،  ترحيبية  ويف كلمة 

الثقايف«  ال�شفدي  »م��رك��ز  م��دي��رة 

ه�  »�شت�ي  ان  عمران  العلي  نادين 

وعا�شق  الرفيع،  الطراز  من  اعالمي 

ال�شحافة  مع  اأبرم  وال�شعر،  لل�شحافة 

ق�شائد  �شت�ي  قراأ  ثم  اله�ى«.  عهد 

ا�شماء«  بال  اأننا  »ندرك  منها  دي�انه  من 

املطر«  و«ع���دة  اآخ��ر«  �شباح  و«ه��� 

اأغان  وقع  على  الق�شائد،  من  وغريها 

مبرافقة  انط�ن  باميال  اأن�شدتها  فريوزية 

ي�قع  اأن  قبل  البيان�،  على  بقيلي  ر�شتم 

كتابه للحا�رسين.

وال�قاية  بال�شحة  الرتقاء  نظم مركز 

يف  ال�شحة  لكلية  التابع  مرا�س  الأ من 

جامعة املنار بالتعاون

مع »جمعية ال�شباب للتنمية – برنامج 

مكافحة املخدرات« حما�رسة ت�عية عن 

�شحة  على  وخماطرها  املخدرات  اآف��ة 

الن�شان واهمية الت�عية عليها لتداركها 

حيث  امل��دار���س  ط��الب  عند  ل�شيما 

وط��الب  ا���ش��ات��ذة  م��ن  ع��دد  ح�رسها 

اجلامعة .

امل�شار  ح���ل  ال�����رسح  تركز  ولقد 

الفيزي�ل�جية وال�شيك�ل�جية الناجتة عن 

نزلق  الإ اأ�شباب  و  املخدرات  تعاطي 

من  ال�شئلة  طرح  مت  النهاية  يف  و  اإليها 

بينهم  تفاعلي  ح�ار  وجرى  احلا�رسين 

وبني املحا�رس ال�شتاذ حممد عثمان . 

�ش�شة ال�شفدي« بالتعاون مع م�شلحة  تنفذ »م�ؤ

العبدة،   -  )LARI( الزراعية  العلمية  بحاث  الأ

لتط�ير  الرئي�شية  التدخالت  »دع��م  م�رسوع 

الزراعية  باملمار�شات  واملتعلقة  القيمة  �شل�شلة 

وذل��ك  ال���رق��ي��ة«،  واخل�شار  للبطاطا  اجل��ي��دة 

و�شمن   ILO الدولية  العمل  منظمة  من  بتم�يل 

برناجمها »متكني التكيف ال�ظيفي وحماية �رسوط 

املت�رسرة من  الريفية  املجتمعات  الالئق يف  العمل 

من  لبنان«  �شمال  يف  ال�ش�ريني  الالجئني  اأزم��ة 

والجتماعية  القت�شادية  الظروف  حت�شني  اجل 

ال�ش�رية يف �شمال  املت�رسرين من الزمة  للبنانيني 

خالل  م��ن  منتجة  عمل  فر�س  وت��اأم��ني  لبنان 

امل�شتدامة. واملن�شاآت  املحلية  القت�شادية  التنمية 

ي�شتهدف امل�رسوع ح�ايل 60 مزارعًا من خمتلف 

املناطق العكارية، ينتم�ن اإىل 4 تعاونيات زراعية 

�شهل  يف  الزراعية  للتنمية  التعاونية  اجلمعية  هي: 

الرم�ل-عكار، اجلمعية التعاونية ملزارعي البطاطا 

الزراعية  مناء  لالإ حلبا  تعاونية  جمعية  عكار،  يف 

واجلمعية التعاونية للتنمية الريفية يف جمدل-عكار، 

كما ي�شتفيد منه مزارع� منطقة عكار ب�شكل عام. 

وقد مت اختيار هذه التعاونيات، ك�نها نا�شطة يف 

جمال البطاطا واخل�شار ال�رقية يف املنطقة، من قبل 

ت�شم  والتي  بالربنامج  اخلا�شة  ال�شت�شارية  اللجنة 

�ش�شة ال�شفدي.  عدة �رسكاء حمليني ومن بينهم م�ؤ

�ش�شة  »م�ؤ قبل  م��ن  امل�����رسوع  مدير  ويفيد 

اللجنة  »هذه  اأن  درنيقة،  اأن�ر  ال�شيد  ال�شفدي« 

�ش�شة  ت�شكلت من عدة �رسكاء حمليني ومن بينهم م�ؤ

ال�شفدي ،  اإىل اأن »امل�رسوع يهدف اإىل تخفي�س 

خالل  من  والت�ش�يق  الت�زيع  نتاج،  الإ تكاليف 

امل�شتهدفة مبا يف ذلك ت�فري خدمات  التعاونيات 

اأ�شناف  واإدخ��ال  التقني،  والتدريب  ر�شاد  الإ

املحلّية  ���ش���اق  الأ مع  تتنا�شب  جديدة  زراعّية 

�شافة  بالإ جتريبية،  حق�ل  خالل  من  وروبّية  والأ

اإىل التدريب على املمار�شات الزراعّية اجلّيدة؛ 

الت�ش�يق  فر�س  زي��ادة  اإىل  اأي�شًا  يهدف  كما 

من  امل��زارع��ني  متكني  يف  امل�شاهمة  خ��الل  من 

يف  مبا  وروبّية،  الأ �ش�اق  الأ اإىل  اإنتاجهم  ت�شدير 

ذلك تعريف وت�عية التعاونيات امل�شتهدفة ح�ل 

القدرات  بناء  GLOBALGAP ودعم  �شهادة 

املرتبطة بها، وخلق الروابط بني املزارعني والتجار 

اأ�شناف  اإنتاج  ل�شمان  وامل�شت�ردين  وامل�شدرين 

مرغ�بة، �شليمة، ومطابقة للمعايري«. 

دعم البطاطا والخضار الورقية-2016 
مشروع لمؤسسة الصفدي 

ر�س، نظم منتدى العزم البيئي حما�رسة  ملنا�شبة ي�م الأ

بعن�ان: »اإدارة النفايات ال�شلبة«،

األقاها ُمن�ّشق املنتدى املحامي جنيب �شنجر، وذلك 

يف مقر منتديات وقطاعات العزم يف طرابل�س. ا�شتهل 

وج�د  اإىل  فاأ�شار  املخلفات،  بتعريف  كالمه  �شنجر 

حيث  من  �ش�اء  ال�شدد،  هذا  يف  متعددة  ت�شنيفات 

الن�ع اأو درجة اخلط�رة.

بخم�س  متر  اأنها  اإىل  لفت  املخلفات،  اإدارة  وجلهة 

التجميع،  التخزين،  والتّ�لد،  نتاج  بالإ بدءاً  مراحل، 

دارة ال�شليمة ينبغي  النقل، والت�رسيف، منبهًا اإىل اأن الإ

اأن متر بهذه املراحل جميعها.

وعر�س �شنجر ر�شمًا ت��شيحيًا لعملية فرز النفايات، 

م�شرياً اإىل اأن الت�رسيف يتن�ع بني تخفي�س النفايات، 

كداً  اإعادة ا�شتعمالها، تدويرها، وحت�يلها اإىل طاقة، م�ؤ

احلاجة اإىل خمتلف هذه الطرق، ولكن بن�شب خمتلفة، 

مكان من الطمر. مع البتعاد والتقليل قدر الإ

مع  التعامل  ح�ل  تقريبية  اإح�شاءات  �شنجر  واأبرز 

�شبه  العتماد  مالحظًا  لبنان،  يف  ال�شلبة  النفايات 

الكامل على املطامر واملكبّات الع�ش�ائية، مع وج�د 

والبلدات،  القرى  من  العديد  يف  ناجحة  جت��ارب 

ال�شتعمال  اإعادة  وبالتايل  امل�شدر،  من  الفرز  لناحية 

والتدوير.

وقدم عر�شًا مل�شكلة املخلفات ال�شلبة يف طرابل�س، 

�ش�اء جلهة املكب اأو معمل الفرز.

املمار�شات  ح�ل  نقا�س  دار  اخلتام،   ويف 

على  �شنجر  فاأكد  امل�شكلة،  مع  للتعامل  املُثلى 

امل�شدر  من  الفرز  ثقافة  على  الرتكيز  �رسورة 

امل�شاحة،  �شغري  كلبنان،  بلد  يف  اأمثل  كحل 

هذه  واأن  خا�شة  املادية،  مكانات  الإ و�شعيف 

للبلديات  �ش�اء  ماديًا كبرياً،  التقنية حتقق عائداً 

اأو خزينة الدولة.

»العزم البيئي«: لتعميم ثقافة فرز النفايات من المصدر 

آفة المخدرات موضوع ندوة 
تثقيفية في جامعة المنار 

طالل شتوي يوقع ديوانه
في »مركز الصفدي« 

فرنجيه تختتم  “الميدان” في الضنية 
الذي  الرتب�ي  البيئي  للن�شاط  وا�شتكماًل  التدوير”  اإىل  الفرز  “من  م�رسوع  �شمن 

خمتلف  من  وخا�شة  ر�شمية  مدر�شة  خم�شني  يطال  والذي  “امليدان”  جمعية  اأطلقته 

مناطق ال�شمال، عقد لقاء تدريبي يف مركز احتاد بلديات ال�شنية يف بخع�ن، يف ح�ش�ر 

ال�شيدة فرجنية وممثلة رئي�س احتاد بلديات زغرتا ال�شيد زعني خمايل خري الدكت�رة نان�شي 

عاقلة وممثل رئي�س احتاد بلديات ال�شنية معت�شم عبد القادر الذي اأ�شار اإىل اأهمية هذه 

�رسورة  اإىل  اأ�شار  كما  امل�شتحدثة،  البيئية  زمة  لالأ حل  اإىل  لل��ش�ل  املتقدمة  اخلط�ة 

التكاتف والتعاون مل�اجهتا. 

بدايًة قدمت الدكت�رة �شنا ب�ديب انط�ن �رسحًا مف�شاًل عن التغري املناخي واأ�شبابه 

�شافة اإىل اأهمية وكيفية فرز وتدوير النفايات ال�شلبة. ونتائجه وكيفية مكافحته بالإ

قابلة  قد تك�ن  بيئية  اأمام كارثة  لبنان  اأن  اإىل  اأ�شارت  فرجنية  لل�شيدة رميا  ومبداخلة 

للتجدد يف حال ح�شلت اي م�شكلة مع املطامر ، لذلك اخذت جمعية امليدان املبادرة 

�ش�شات والبلديات مل�اجهتها. وختمت “لبناننا اأخ�رس وعلينا  للتعاون مع املدار�س وامل�ؤ

جيال القادمة”. احلفاظ عليه من اأجل �شحة اأولدنا والأ

االفالم الفائزة في مهرجان طرابلس لالفالم 
لئحة   2016 فالم  لالأ طرابل�س  ملهرجان  التنظيمية  اللجنة  اأعلنت 

الفالم الفائزة يف الدورة الثالثة للمهرجان هذا العام، وذلك يف حفل 

اأقيم يف مركز العزم الثقايف بيت الفن امليناء، وجاءت النتائج على النح� 

 Best National Film ”Belonging: Tripoli“ by :التايل: اأف�شل فيلم لبناين

 Best Animation ”Mr Lune“ by Julien اأف�شل فيلم حتريك Yahya Mourad

 Best Short Fiction ”Ave Maria“ اأف�شل فيلم روائي ق�شري  Sezeفرن�شا( 

 Bestفيلم روائي ط�يل اأف�شل  by Basil Khalil )فل�شطني\فرن�شا\اأملانيا( 

  Long Fiction ”Yahya Didn’t Keep Quiet“ by Kaveh Ebrahimpour

 by Cristina  ”19٨2“  Best Documentary وثائقي  فيلم  )اإيران(اأف�شل 

رجنتني( كما ح�شلت ٣ اأفالم على تن�يه خا�س  Motta )ك�ل�مبيا\الأ

 In the Cross Winds«« من جلنة التحكيم وهي الفيلم الروائي الط�يل

 Shake« by Deema Dabi« الق�شري  الفيلم  )اإ�شت�نيا(   by Martti Helde

ردن( الفيلم الق�شري»Breath« by Just Philippot   )فرن�شا( )الأ

ال�اعدة،  ال�طنية  الطاقات  دعم  اطار  يف 

نّظم »مركز ال�شفدي الثقايف«، اأم�س، احلفل 

الفيحاء«،  »ك�رال  لدعم  الول  ال�شتثنائي 

يف  الفيحاء«  »ك���رال  فرعي  من  كّل  اأحياه 

 LEBAM واورك�شرتا  وبريوت  طرابل�س 

باركيف  املاي�شرتو  بقيادة  طرابل�س،   –
�رسبل  ال�رسف  �شيف  ومب�شاركة  تا�شالكيان، 

روحانا.

بعد الن�شيد ال�طني اللبناين، اأ�شارت مديرة 

»مركز ال�شفدي الثقايف« نادين العلي عمران 

الوىل  اخلط�ة  بيد  يداً  نحّقق  الي�م  »اننا  اىل 

باإحياء  الفيحاء،  ك�رال  ودعم  ت�شجيع  يف 

املركز  للك�رال ويقّدم  يع�د ريعه  اأول حفل 

باملقابل مبلغًا ي�ازيه، اآملني اأن ينه�س الك�رال 

من عرثته واأل يتخلى عن دوره الريادي الذي 

ديه يف لبنان والعامل العربي«. ي�ؤ

تا�شالكيان  املاي�شرتو  �شكر  جهته،  من 

»املركز على مبادرته« ثم قّدم ك�رال »الفيحاء 

الرتاثية  الغ��اين  من  جمم�عة  طرابل�س«   –
اللبنانية وامل�رسية والرمنية ا�شتهلها باأغنية »يا 

بني اأمي«، قبل اأن ي�شارك مع الفنان روحانا 

مب  و«مب  �شافا«  كيفك،  »هاي،  اأغنيتيه  باأداء 

طق البلد«، ليدع بعدها اجلمه�ر مع الظه�ر 

الول لفرقة LEBAM – طرابل�س، لتختتم 

الم�شية بغناء م�شرتك لفرعي ك�رال الفيحاء 

طرابل�س وبريوت. 

مركز الصفدي نّظم حفالً 
لكورال الفيحاء 



أيار 2016 - العدد 145 - السنة الخامسة عشر معرض الكتاب�

معرض الكتاب الـ 42 تظاهرة ثقافية واقتصادية واجتماعية في طرابلس

... والوزير سمير اجلسر ... والوزير فيصل كرامي الرئيس جنيب ميقاتي خالل زيارته معرض الكتاب

النائب خضر حبيب واحلاج طه ناجي في املعرض لقطة من حفل االفتتاح  الشاعر محمد عوض يوقع كتابه للنائب السابق مصباح االحدب
في جناح الوفاق

االعالمية سوسن السيد من قناة املرأة العربية في رحاب معرض 
الكتاب

االعالميات إيفا الدبس وجوزيان رحمه من قناة »هنا بغداد 
الفضائية« في جناح فلسطني

مقبل ملك، حسام قبيطر، سفيرة اسبانيا، رامز الفري وعلي درويش

االعالمية جويس عقيقي من قناة االم تي في االعالمية إلسي أبي عاصي من قناة اجلزيرة االعالميون ربيع شنطف، هنادي زيدان، ناهد يوسف من قناة 
املستقبل، رامز الفري، محمد قيس من قناة االم تي في

االعالميات رندلة جبور، جويس نوفل، الرا الهاشم واسبيرانس غامن 
من قناة االو تي في في جناح جامعة العزم

وفد من منظمة الشباب التقدمي في رحاب املعرض

االستاذ أحمد الصفدي في جناح نصف ماراتون طرابلس

من حفل توقيع كتاب الدكتورة وداد االيوبي من حفل توقيع كتاب االعالمية هنادي جنيب النائب السابق أسعد هرموش والشيخ نبيل رحيم في جناح طريق 
االرتقاء
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معرض الكتاب

معرض الكتاب الـ 42 تظاهرة ثقافية واقتصادية واجتماعية في طرابلس

رامز الفري، كمال نخله، مدير عام تلفزيون لبنان د. طالل 
مقدسي، بالل درنيقة، واالعالمية ميرا كساب 

الرئيس ميقاتي في جناح سوشل واي

د. معاذ شعبان في جناح دار التقدمية 

االعالميون عمر الكايد وروال بحسون في جناح العزم سفيرة دولة الهند والناشط عامر الكمالي في جناح االمل والسالم فري، حاماتي، سلهب يتوسطون كورال روضة الفيحاء

الكاتبة لطيفة خالد توقع كتابها للسيدة سالم اجلسر االعالمية ليا معماري مع الزمالء في شبكة نورث ميديا الشيخ علي الشيخ يوقع كتابه

الشيخ الدكتور ماجد درويش يوقع كتابه لالب سروج والعميد 
العلمي

الدكتورة رويده الرافعي توقع كتابها للدكتور فيصل طالب رامز الفري، طالل شتوي، إلسي أبي عاصي، خالد صبح وفواز 
حامدي في جناح بعدك على بالي

محمد تامر، أحمد فردوس، محمد املراد، محمد حسن، رامز فري 
هدى السنكري

االعالمية نادين الشعار في جناح الوفاق

رئيسة املنطقة التربوية في الشمال االستاذة نهال حاماتي والسيدة 
ليلى سلهب في جناح فلسطني

من توقيع كتاب املناضل يحى أسعد العلي د. سعود مولى يوقع كتابه بحضور محمد زيادة، الرئيس طارق 
زيادة د. طالل خوجه واالعالمي انطوان سعد

االعالمي مارسيل الترس يوقع كتابه
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أهلي وأحبابي في طرابلس العزيزة

�أكرث  قبل  و�لريا�ضة  �ل�ضباب  قطاع  منه  وخا�ضة  �لعام  �ملجال  يف  �لعمل  بد�أنا  عندما 

وبقطاع  معهم  نعمل  �لذين  بال�ضباب  �الرتقاء  �أعيننا  ن�ضب  عاما،  و�ضعنا  من ع�رشين 

»وقل  �لكرمية  �الية  من  وجعلنا  بامل�ضتقبل،  و�أمل  وعز  فخر  جمال  ميثل  �لذي  �لريا�ضة 

ن�ضري عليه، فكان  لنا ومنهجا  �ضعار�  منون«  �عملو� ف�ضريى �هلل عملكم ور�ضوله و�ملوؤ

عملنا خري �ضاهد على كل ما قدمناه وعلى �لتطور �لذي �أدخلناه �ىل كل قطاع �أو جمال 

عملنا فيه.

و�ليوم �ذ نرت�ضح خلو�ض معركة �النتخابات �لبلدية يف مدينتا �لغالية، مدفوعني بحبنا  

كيدة يف �لعمل الزدهارها وتقدمها و�عادتها  �لكبري للفيحاء، ومنطلقني من �لرغبة �الأ

عامة،  ولبنان  �ل�ضمال خا�ضة  و�لريا�ضة يف  و�القت�ضاد  و�لثقافة  للعلم  منارة وعا�ضمة 

�ضلح كي ي�ضتمر معنا فرنفعه يف معركتنا  نرى �أن �ضعارنا يف كل ما عملناه �ضابقا هو �الأ

�ضا�ض �لذي نطلب من �لنا�ض �أن يحا�ضبونا عليه ،  هذه : �لعمل هو �ضعارنا ومطلبنا و�الأ

و�تقان �لعمل هو ما نتقدم به �مام �هلل و�مام �أهلنا ونا�ضنا يف فيحائنا �لغالية.

�ننا �إذ ننطلق من خلفية ريا�ضية �ضبابية ن�ضعى �ىل تعزيزها وتطويرها، ال نخفي �ضعينا 

لتعزيز �لريا�ضة وتطوير مر�فقها يف �ملدينة، وتفادي �لثغر�ت �لهائلة �لتي ميزت �لعمل 

�ض�ضات  كد حر�ضنا على �لتعاون مع كافة موؤ يف هذ� �ملجال تاريخيا، كما �ننا يف �ملقابل نوؤ

�الجتماعية  �ل�ضعد  خمتلف  على  بها  لالرتقاء  طر�بل�ض  يف  هلي  و�الأ �ملدين  �ملجتمعني 

وتطوير  و�خلدمات  �لتحتية  �لبنية  �ضعيد  على  كما  و�لثقافية  و�ل�ضحية  و�القت�ضادية 

�لعمل يف �لقطاعني �لعام و�خلا�ض يف �ملدينة وت�ضهيل �أمور �ملو�طنني فيها.

�أهلي و�أحبابي يف طر�بل�ض �لعزيزة

�عاهدكم على �لعمل ملا فيه م�ضلحة وخري طر�بل�ض، على حماربة �الهمال �ملزمن �لذي 

لطاملا حاولو� من خالله تهمي�ض مدينتنا، وعلى �ل�ضعي ملدينة �أف�ضل يف خمتلف �ملجاالت. 

�أطيافهم  مبختلف  �أبنائها  جلميع  و�أّما  متطورة  متقدمة  مدينة  طر�بل�ض  وعا�ضت  ع�ضتم 

و�نتماء�تهم.

�أحمد يو�ضف فردو�ض
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اقتصاد

ت�فيق دب��شي، وفد »اجلمعية  الرئي�س  اإلتقى 

الفرن�شية للحفاظ على تراث طرابل�س«، تتقدمه 

رئي�شة اجلمعية، ج�مانة ال�شهال تدمري، عبد 

�شهال  ندى  و  التنمية  وخبرية  مرحبا  املنعم 

بح�ش�ر  تراثك«   - »تراثي  م�رسوع  من�شقة 

التجارية  الدائرة  رئي�شة  �شلطان  ليندا  �شتاذة  الأ

والعالقات العامة يف الغرفة«.

يف  دب��شي  الرئي�س  تدمري  و�شعت  وقد 

اأج�اء امل�رسوع الرتب�ي لتعليم مادة الرتاث يف 

مترات  حدى ت��شيات امل�ؤ املدار�س وه� نتاج لإ

الدولية التي نظمتها اجلمعية يف باري�س 2012 

قليمي ملدينة  - 201٣ بالتعاون مع املجل�س الإ

ال�شابق  الفرن�شي  ال�زير  واإختتمها  باري�س 

اطالق  اىل  البحث  وتطرق  كما  لنغ.  جاك 

ايام  طرابل�س  يف  تراثك«   - »تراثي  م�رسوع 

1٣و14و15 اأيار 2016. 

من جهته الرئي�س دب��شي اأعرب عن »تقديره 

الفرن�شية  اجلمعية  تلعبه  الذي  امل�شتنري  للدور 

للحفاظ على طرابل�س/ لبنان، وهي ت�شم خرية 

وه�يتها  تراثها  على  الغيارى  من  املدينة  اأبناء 

م�شافة،  قيمة  واأنهم  احل�شارية،  وخ�شائ�شها 

املتخ�ش�شة  الب�رسية  مب�اردنا  اإعتزاز  وم�شدر 

نت�شار، كما ن�شجل اإعجابنا  املت�اجدة يف عامل الإ

مبا يحققه اأبناء مدينتنا يف اخلارج، من جناحات، 

ول يزال وجدانهم وحنينهم ي�شدهما اىل بلدهم 

م، ويف ذلك تعلق حميم بروح املكان الذي  الأ

يتاأ�شل يف نف��شهم«.

التي  �شرتاتيجية  الإ »املكانة  دب��شي  وتناول 

قت�شادي  الإ ودوره��ا  طرابل�س  مدينة  حتتلها 

الكبري الذي لعبته يف املا�شي البعيد  وتلعبه يف 

احلا�رس...«. وخل�س اىل »تاأكيد جه�زية غرفة 

»برت�ك�ل  ب��رام  لإ ال�شمايل  ولبنان  طرابل�س 

تراث  حلماية  الفرن�شية  جمعية  مع  تعاون« 

الذي  والفاعل  املتقدم  للدور  تقديراً  طرابل�س 

تلعبه بهدف اإظهار ال�ش�رة اجلمالية احل�شارية 

التي اإمتازت بها املدينة على مر الع�ش�ر«. 

الرئيس دبوسي يلتقي وفد الجمعية 
الفرنسية للحفاظ على تراث طرابلس

... ويلتقي وفدًا من أبناء الجالية 
اللبنانية في أوستراليا

بق�ش�س  اإعتزازه  عن  فيها،  اأعرب  كلمة،  ويف 

خمتلف  يف  اللبنانيني  اأبنائنا  ي�شجلها  التي  النجاح 

نت�شار، رحب ت�فيق دب��شي رئي�س غرفة  بلدان الإ

اأبناء  من  وا�شع  ب�فد  ال�شمايل،  ولبنان  طرابل�س 

اىل  جذورهم  تع�د  اأو�شرتاليا  يف  اللبنانية  اجلالية 

ع�ش�  ديب  جهاد  يتقدمهم  وال�شمال،  طرابل�س 

حك�مة  يف  الرتبية  ووزي��ر  لكيمبا  يف  الربملان 

الظل العمالية املعار�شة يف ولية ني� �شاوث ويلز، 

وخ�رس �شالح نائب رئي�س جمل�س بلدية كانرتبري، 

با�شم  والدكت�ر  مراد  ربيع  املختارين  بح�ش�ر 

ع�شاف.

»اأهمية  ح�ل  دب��شي  الرئي�س  حديث  متح�ر 

مبديًا  و�شرتالية،  الأ اللبنانية  والروابط  العالقات 

امل�شياف  البلد  هذا  يف  اللبنانيني  بتف�ق  �رسوره 

�شعيد  على  يحتل�نها  التي  املتقدمة  وباملراكز 

و�شرتالية،  الأ العامة  احلياة  يف  الفاعلة  م�شاركتهم 

على  �شيما  ل  اجلالية،  ون  �ش�ؤ بتط�ير  واإهتمامهم 

ال�شعيد الرتب�ي والت�جيهي واملهني، لفتًا اىل اأن 

م�شاألة التدريب والتاأهيل املهنيني ي�شتح�ذان على 

�شفري  اأن  خ�ش��شًا  املتقدمة،  البلدان  اإهتمامات 

طرابل�س  لغرفة  زيارته  وخالل  لبنان  يف  �ش�ي�رسا 

من   %70 ن�شبة  ان  اىل  لفت  قد  ال�شمايل،  ولبنان 

والتدريب  املهن  نح�  يتجه�ن  بلده  يف  ال�شباب 

وقلة  متعددة،  عمالنية  اإخت�شا�شات  على  املهني 

كادميي  الأ التح�شيل  نح�  تتجه  التي  تلك  منهم 

خت�شا�شات«.  العايل الإ

باإ�شمي  بكم  اأرحب  اأن  اأي�شًا  ي�شعدين  وتابع:« 

�شتعداد الكامل  وباإ�شم جمل�س اإدارة الغرفة، ولدينا الإ

لتط�ير العالقات الثنائية بني لبنان واأو�شرتاليا...«

و�شرتايل  ويف ختام اللقاء �شكر ال�فد اللبناين الأ

واأع��رب  اإ�شتقباله  ح�شن  على  دب��شي  الرئي�س 

الزائر  ال�فد  اأع�شاء  وغالبية  و�شالح  ديب  ال�شادة 

الذي ي�شفي  للرئي�س دب��شي  العايل  عن تقديرهم 

يجابي  على غرفة طرابل�س ولبنان ال�شمايل الدور الإ

الروابط  وت�ثيق  نفتاح  الإ ب��روح  يت�شم  ال��ذي 

نت�شار.   والعالقات بني لبنان املقيم وبلدان الإ

توفيق دبوسي رئيس غرفة طرابلس ولبنان الشمالي: ثقتنا عالية بأن دولة الرئيس تمام سالم يوفر سبل إستمرار 
دعم الصادرات اللبنانية بروح المسؤولية الوطنية العليا التي يتميز بها حفاظًا على اإلقتصاد الوطني وحمايته«

طرابل�س  غرفة  رئي�س  دب��شي،  ت�فيق  طالب 

اىل  فيه  ت�جه  كتاب  من خالل  ال�شمايل،  ولبنان 

لقائه ب�ف�د  اإثر  دولة رئي�س احلك�مة متام �شالم، 

ال�شاحنات  واأ�شحاب  الزراعيني  امل�شدرين 

ب�«�رسورة  الغرفة،  يف  مكتبه  اأمت  التي  املربدة 

اللبنانية  ال�شادرات  دعم  بربنامج  العمل  متديد 

�شتثمارات  الإ لت�شجيع  العامة  �ش�شة  امل�ؤ واإ�شتمرار 

الربنامج  تطبيق  اآلية  ب��شع  »اإي��دال«  لبنان  يف 

الزراعية  �شيما  ل  ال�شادرات  تلك  بدعم  املتعلق 

خ�ش��شًا  البحرية،  الطرق  تت��شل  التي  منها، 

 2015 اآب   10 تاريخ   2156 املر�ش�م رقم  اأن 

ال�شادر عن جمل�س ال�زراء، يق�شي مبنح »ايدال« 

فارق  لدعم  لرية،  مليار   21 بقيمة  خزينة  �شلفة 

اإىل  وال�شناعية  الزراعية  ال�شادرات  ت�شدير  كلفة 

الدول العربية«.

واأو�شح دب��شي:« اأن الكتاب الذي رفعناه اىل 

ت�شالت  دولة الرئي�س �شالم، وكذلك �شل�شلة الإ

اد  �شتاذ ف�ؤ التي اأجريناها باأمني عام جمل�س ال�زراء الأ

�ش�شة  اإدارة ومدير عام م�ؤ فليفل، وبرئي�س جمل�س 

كد  »اإيدال« املهند�س  نبيل عيتاين، اإمنا نريد اأن ن�ؤ

ال�شادرات  ملف  اأن  اخلط�ات  هذه  خالل  من 

اللبنانية من �شناعات غذائية ومنتجات زراعية، 

لبنية  اأ�شا�شية  دعامة  ي�شكل  وطني  ملف  ه� 

قت�شاد ال�طني، ويلعب دوراً حي�يًا اإ�شتثماريًا  الإ

باإجتاه تغذية املالية العامة، واإعطاء ق�ة دفع للعجلة 

قت�شادية بكل مك�ناتها، ونحن كقطاع خا�س  الإ

وزاراتها  بكل  الدولة  جانب  اىل  دائمًا  نقف 

مناخ  يف  معها  ونتعاون  واإداراتها،  �ش�شاتها  وم�ؤ

ولية العامة«.  من ال�رساكة ونتقا�شم معها امل�ش�ؤ

وتابع دب��شي قائاًل: »نحن الي�م اأمام اإ�شتحقاق 

ن الفرتة  متديد العمل مبر�ش�م دعم ال�شادرات، لأ

التي حددها املر�ش�م املذك�ر مل تكن كافية، كما 

حملت  التي  والب�اعث  �شباب  والأ الظروف  اأن 

مما  قائمة،  زال��ت  ل  الدعم  مر�ش�م  اإق��رار  على 

اللبنانيني، يحتاج�ن  اأن امل�شدرين  اإ�شتتباعًا  يعني 

اىل مدة زمنية اأط�ل، تتيح اأمامهم املجال وا�شعًا 

على  واحلفاظ  �شادراتهم  اإ�شتمرارية  لتاأمني 

اأننا  �شارة اىل  اأ�ش�اقهم العربية، دون اأن تف�تنا الإ

على اأب�اب  م�ا�شم بطاطا عكار والكرز واخل�س 

اىل  اإ�شافة  الزراعية،  املنتجات  من  وخالفها 

ال�شادرات من ال�شناعة الغذائية«.

عراب عن » ثقته العالية  وخل�س دب��شي اىل الإ

تاأمني  على  حري�شًا   �شيك�ن  �شالم  الرئي�س  باإن 

�شتمرار يف دعم ال�شادرات اللبنانية  م�شتلزمات الإ

يف وجهيها ال�شناعي والزراعي واأن الدور الكبري 

من  تاأكيد  بكل  م�شتمد  املجال  هذا  يف  لدولته 

على  احلفاظ  يف  العليا  ال�طنية  ولية  امل�ش�ؤ روح 

قت�شاد ال�طني وحمايته«.  الإ
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