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صاحبها ورئيس تحريرها والمدير المسؤول: رامز الفري
تأسست عام 2001

 في ظل الشلل العام الذي تعاني  منه مؤسسات 
الدولة, تبقى البلدية احملرك اإلمنائي األساسي الذي 
يخفف من  معاناة املواطن, إنها اإلدارة احمللية األكثر قربًا 
 من املواطن والتي يختلف  أداؤها من منطقة ألخرى.
وضعف  احلرمان  عانت  التي  املناطق  إحدى  واملنية 
اإلهتمام, وكان لنا بتجربة عضوية البلدية )2004      
األداء  وحتسني  اإلنتاجية  من  ملسات   )2010
وضبط  املانحة  اجلهات  من  املشاريع  وإستجالب 
الهدر وحفظ املال العام وأخفقنا في حماية املشاريع 

العامة كوننا لم نكن على رأس السلطة. 
أشخاص  من  إستثنائي  جلهد  حتتاج  فاملنية 
مبصاف  وجتعلها  بها  تنهض  إمنائية  رؤيا  ميتلكون 
األصعدة. جميع  على  واملتقدمة  املتطورة   املناطق 
غيورة  التقينا كمجموعة  املبادئ  هذه  من  إنطالقًا 
املنطقة  بأن  وإرتأينا  وتناقشنا  بحثنا  املنطقة  على 

بلدي  مجلس  لتشكيل  منا  كل  لتضحية  حتتاج 
يكون على قدر الطموحات واآلمال.

االستحقاق  هذا  استغالل  من  بداًل  ولألسف 
علمية  كفاءات  يضم  بلدي  مجلس  إليجاد 
واألدب  بالفهم  مصقلة  واملعرفة  باخلبرة  مصحوبة 
إدخال  مت  أنه  وجدنا  املنية,  ميثل  من  خير  لتكون 
وتصفية  السياسة  زواريب  في  اإلستحقاق  هذا 
احلسابات وقياس العضالت وإثبات الوجود  وإلغاء 
للعديد  والهمسات  اإليحاءات  فكثرت  اآلخر 
لإلستغالل  األوراق  وإيداع  بالترشح  الشباب  من 
اإلمنائي. الهدف  عن  كليا  بعيدا   السياسي 

وغابت املرجعية وتنصلت من التدخل باالستحقاق 
وأعتمدت اإلشارات, وعلم أصحاب الكفاءآت أن 
الوقت وقت مزايدات ال وقت إمناء وأن اإلستحقاق 
قد دخل في البازارات فإمتنعت األغلبية منهم عن 
ذلك. في  عليها  لوم  وال  ترشيحها  طلبات   تقدمي 

االستحقاق هو إستحقاق إمنائي بإمتياز، ال تقاسم 
ومحاصصة ودوريات تلبي النفوذ والغايات. 

بنظر  ترتقي  لم  بل  أحمر  خطًا  ليست  واملنية 
البعض ملستوى اخلط،  ومنيتنا غالية علينا وإمناؤها 
من  متكننا  لعدم  نأسف  مواطنيها,  بعزمية  يتحقق 
وبرفضنا  واآلمال،  الطموحات  تلبي  الئحة  تأليف 
للمحاصصة والتقسيمات التي ال حتقق اال التجاذب 
االنتخابات  متابعة  عدم  إرتأينا  االنتاجية  وعدم 
كمرشحني لرئاسة البلدية وقررنا خوضها كناخبني 

وداعمني ألفضل املوجودين.
من  وحقوقها  التجاذبات  من  املنية  اهلل  حفظ 

الضياع .

الرمالوي يعلن انسحابه من انتخابات المنية

سمير  والنواب  ميقاتي  جنيب  الرئيس  عقد 
اجلسر، أحمد كرامي ، محمد كبارة ، بدر ونوس، 
في  البحث  خالله  جرى  اجتماعا  فاضل  روبير 
واالختيارية  البلدية  االنتخابات  استحقاق  شؤون 

في مدينتي طرابلس وامليناء. 
محمد  بالنائب  االتصال  االجتماع  خالل  ومت 
الصفدي والوزير السابق فيصل كرامي لوضعهما 

في صورة املناقشات.
هذه  إجناز  »اهمية  بيان  في  املجتمعون  واكد 
دميوقراطية  تعبر عن  بروح مسؤولة  االستحقاقات 
الشمال  وقرى  مدن  سائر  كما  املدينتني،  أبناء 
العزيز، بعيدا عن كل انواع التحريض غير املسؤول، 
التنمية احمللية احملرك األساس لهذه  على ان تكون 

اإلستحقاقات«. 
وتوقف املجتمعون عند »وفرة الكفاءات واستقر 
الرأي على دعم الئحة »لطرابلس«، والئحة »امليناء 
حضارة« ، نظراً لكون الالئحتني عامرتان في شتى 
متجانسة  عناصر  من  وتتكونان  االختصاصات، 
عمل  فريق  منها  كل  اعضاء  يشكل  ان  وميكن 

املجتمعني  دعا  وعليه  محيطه«.  إمناء  على  يعمل 
واملناصرين  واحملازبني  عامة  وامليناء  طرابلس  »أهل 
من  كل  في  وتياراتهم  والحزابهم  منهم  لكل 
بكثافة  النزول  الى  وامليناء،  طرابلس  املدينتني 
من  كل  أعضاء  النتخاب   2016-5-29 يوم 

الالئحتني املذكورتني«.
ميثلون  املرشحني  أن  »يعلمون  إذ  املجتمعني  إن 
انهم  غير  استثناء،  دون  من  املدينة  كل سجالت 
لتمثيل  وصولهم  حال  في  املرشحني  جميع  دعوا 
كل املناطق و بشكل أخص باب التبانة ومحيطها 
يقدموا  أن  على  تعاهدوا  وقد  الشعبية.  واملناطق 
الدعم  كل  العتيدين  البلديني  املجلسني  الى 
ما  احلرمان  مناطق  أهل  يعوض  الذي  االيجابي 
التقدم  الى  باملدينة  يعبروا  كي  تنمية  من  فاتهم 

الذي تستحق«.
من  تستحق  »طرابلس  ان  املجتمعون  وأكد 
اجلميع التعالي عن أنانيات االستفراد او احملاصصة 
التنمية  إجهاض  أو حتى  حتت أي صيغة كانت، 

احمللية بحجة االختالفات السياسية«.

ميقاتي ونواب طرابلس دعوا الى دعم الئحة 
لطرابلس والئحة الميناء حضارة
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واللغات من جامعة  الرتجمة  الرتجمة، حائزة على ماجي�ستري يف  دكتوراه يف  ر  حت�سّ

القدي�س يو�سف. ا�ستاذة حما�سرة  يف اجلامعة اللبنانية كلية احلقوق والعلوم ال�سيا�سية 

خبري  طرابل�س.  جامعات  من  وعدد  املنار  جامعة  يف  حية  لغات  اأ�ستاذة  الثالث،  الفرع 

حملف يف الرتجمة لدى املحاكم اللبنانية، ع�سوة يف جلنة املطالعة والثقافة يف اللجنة 

وقع  »على  عنوان  حتت  النهار  دار  عن  �سادر  كتاب  لها  اليوني�سكو،  اللبنانية  الوطنية 

الكعب العايل«، نا�سطة يف احلراك الثقايف اللبناين والعربي.

فرح ابراهيم عي�سى
مر�سحة لع�سوية املجل�س البلدي يف طرابل�س
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عامر الكمايل
املر�سح لع�سوية جمل�س بلدية طرابل�س
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معرض فلسطين النا .. ونحنا راجعين
ومنظمة  الثقافية  الرابطة  من  بدعوة 

الوفاق  التقدمية وجمعية  الفل�سطينية  املراأة 

الثقافية

 ٦٨ النكبة  ذك��رى  فعاليات  و�سمن 

الفل�سطيني واال�سغال  الرتاث  اقيم معر�ض 

ونحنا  اإلنا  فل�سطني  عنوان  حتت  اليدوية 

راجعيني وذلك يف قاعة املعار�ض الكربى 

الرئي�ض  دولة  بح�سور  الثقافية  الرابطة  يف 

ملك،  مقبل  باال�ستاذ  ممثال  ميقاتي  جنيب 

رئي�ض   ، البعريني  وجيه  ال�سابق  النائب 

�سمري  اال�ستاذ  النا�رصي  القومي  التنظيم 

اال�ستاذ  الثقافية  الرابطة  رئي�ض  �رصك�ض، 

ال�سعبي  متر  املوؤ عن  ممثل   ، الفري  رام��ز 

جمعية  عن  نادري  هاين  اال�ستاذ  اللبناين، 

الكبري  والكاتب  رخ  املوؤ  ، الثقافية  الوفاق 

عن  وممثلني   ، العلي  ابو  ح�سني  اال�ستاذ 

اجلهاد   ، حما�ض  حركه   ، فتح  حركه 

اال�سالمي ،االنتفا�سه حركه فتح ، اجلبهه 

احلزب   ، الدمقراطيه  اجلبهه   ، ال�سعبيه 

ال�سعب،  حزب  الفل�سطيني،  ال�سيوعي 

جبهه  التحرير،  جبهه  الن�سال،  جبهه 

التحرير العربيه، اللجان ال�سعبيه يف البارد 

للمراه  العام  االحتاد  وطرابل�ض،  والبداوي 

الفل�سطيني  الثقايف  النادي  الفل�سطنيه، 

اجلببهه  يف  اجلماهرييه  املنظمات  العربي 

ال�سعبيه القياده العامه ، قياده منظمه املراه 

التقدميه الفل�سطينه وح�سد من ال�سخ�سيات 

الثقافية واالجتماعية واالعالمية

والعلوم  االداب  بيت  جمعية  اعلنت 

 - ال�سبابي  البلدي  للمجل�ض  اطالقها  عن 

الذي  ال�سحفي  متر  املوؤ خالل  الظل  بلدية 

عقدته بالرابطة الثقافية يف طرابل�ض، حيث 

اجلمعة  يوم  ال�سبابية  االنتخابات  �ستجري 

27 من هذا ال�سهر يف عدة مراكز بطرابل�ض 

 ٦,30 وحتى   1,30 ال�ساعة  من  وامليناء 

االداب  بيت  جمعية  رئي�ض  ���رصح  وق��د 

الذي  امل�رصوع  ية  روؤ ديب  حممد  والعلوم 

واال�ساءة  ال�سباب  دور  تفعيل  اىل  يهدف 

على اال�سالحات االنتخابية من خالل:

- تخفي�ض �سن االقرتاع والرت�سح

-االنتخاب على ا�سا�ض النظام الن�سبي

- الرت�سح واالقرتاع ح�سب مكان ال�سكن

- ق�سيمة االقرتاع معدة م�سبقا

- اعتماد الكوتا الن�سائية

- هيئة م�ستقلة تدير العملية االنتخابية

- تق�سري مدة املجل�ض البلدي ال�سبابي

بدوره اكد رئي�ض الرابطة الثقافية اال�ستاذ 

رامز الفري على دعم الرابطة لكل ن�ساط 

�سبابي هادف وان ابواب الرابطة مفتوحة 

عا�سمة  على  باخلري  تعود  فعالية  كل  امام 

ال�سمال كما اكد على اهمية هذا امل�رصوع 

بال�ساأن  دوره  وتفعيل  ال�سباب  بتمكني 

العام.

إطالق المجلس البلدي الشبابي في طرابلس

الفرعي  ال�سمال  احتاد  رئي�ض  من  بدعوة 

لكرة القدم ال�سيد احمد فردو�ض ، نظم يف 

قاعة الرابطة الثقافية

حا�سد  تكرميي  احتفال  طرابل�ض  يف 

البدنية  والرتبية  القوة  يف  لبنان  البطال 

كرامي  في�سل  الوزير  عن  ممثل  بح�سور 

اللعبة  احتاد  رئي�ض  و  عبو�سي  يا�رص  اال�ستاذ 

ال�سيد ح�سنني مقلد، رئي�ض الرابطة الثقافية 

ل احتاد ال�سباب  اال�ستاذ رامز الفري، م�سووؤ

الوطني املحامي عبد النا�رص امل�رصي وح�سد 

واالجتماعية  الريا�سية  ال�سخ�سيات  من 

وكانت كلمة اثنت على هذه اخلطوة التي 

ولبنان  طرابل�ض  ا�سم  رفعوا  ابطاال  كرمت 

كانت  كذلك  احد،  اليهم  يلتفت  ان  دون 

ودعمه  فردو�ض  ب��دور  ا�سادت  كلمات 

للريا�سة والريا�سييني مهما كان نوع هذه 

الريا�سة.

الء االبطال  بدوره ا�ساد فردو�ض الجناز هوؤ

معتربا ان هناك ريا�سات تتعر�ض لظلم كبري 

مبفردهم  االعباء  اىل حتمل  ها  ابناوؤ وي�سطر 

تكون  ان  ال��دول��ة  على  يجب  وق��ت  يف 

اوىل  من  ان  معتربا  لهم،  االوىل  الراعية 

الريا�سة  عا�سمة  الفيحاء  جعل  اهتمامته 

والريا�سيني االوىل يف لبنان.

ويف اخلتام جرى توزيع الدروع التقديرية 

على االبطال املكرمني.

تكريم ابطال لبنان والشمال
في القوة والتربية البدنية

ندوة  اقيمت  طرابل�ض  يف  الثقافية  الرابطة  من  بدعوة 

ا�سرتاتيجية  ح��ول  داع�ض  عقل  مع  مناظرة  بعنوان 

�سندب  مازن  الكتور  لفه  ملوؤ والرجال   الن�ساء  ا�ستقطاب 

فتفت ، عميد معهد  الدكتور احمد  النائب  فيها  �سارك 

الدكتور رامز طنبور،  ال�سا�سية يف جامعة اجلنان  العلوم 

عميد كلية الفنون واالعالن يف جامعة الكفاءات الكاتب 

�سكري اني�ض فاخوري، وقد ادار الندوة الدكتورة رميا 

الثقافية  الرابطة  يف  مترات  املوؤ قاعة  يف  وذلك  ادهمي، 

بح�سور الوزير ا�رصف ريفي ممثال باال�ستاذ حممد زيادة، 

قائد  دياب،  رفلي  باال�ستاذ  ممثال  فرجنية  �سليمان  الوزير 

اجلي�ض العماد جان قهوجي ممثال بالعميد فوزي خوري، 

الركن كميل  العميد  اللبناين  مدير املخابرات يف اجلي�ض 

االمن  قوى  عام  مدير  فالح،  امني  باملقدم  ممثال  �ساهر 

الداخلي اللواء ابراهيم ب�سبو�ض ممثال باملقدم بهاء ال�سمد، 

مدير عام االمن العام اللواء عبا�ض ابراهيم ممثال بالنقيب 

طالل حمدان ، مدير عام امن الدولة اللواء جورج قرعة 

ممثال بالرائد با�سم طوط، امني عام تيار امل�ستقبل ال�سيخ 

اال�ستاذ  طرابل�ض  يف  التيار  مبن�سق  ممثال  احلريري  امد 

عبد  ال�سيخ  طرابل�ض  اوقاف  دائرة  رئي�ض  عدرة،  نا�رص 

رامز  اال�ستاذ  الثقافية  الرابطة  رئي�ض  ا�سالمبويل،  الرزاق 

واالجتماعية  الثقافية  ال�سخ�سيات  من  وح�سد  الفري 

واالعالمية.

حفل تخريج طالب ثانوية ال�سمال.

مناظرة مع عقل داعش

حفل تخريج طالب ثانوية �سابا زريق - امليناء.



�  حزيران 2016 - العدد 146 - السنة الخامسة عشر
 الرابطة الثقافية

وىل الر�سمية  حفل تخريج طالبات ال�سهادة املتو�سطة يف مدر�سة ابي �سمراء االأ

للبنات.

الثقافية  ال��راب��ط��ة  م��ق��ر  يف  اأق��ي��م 

لالديب  تكرميي  اإح��ت��ف��ال  بطرابل�ض 

بدعوة  مرعب  مو�سى  الدكتور  الفنان 

الثقايف  الثقافة،املجل�ض  وزي���ر  م��ن 

ال��ت��م��دن،  ج��ري��دة  ال�����س��م��ايل،  للبنان 

ممثلي  نقابة  اللبنانيني،  الكتاب  اإحت��اد 

وال�سينما. والتلفزيون  ذاع��ة  واالإ  امل�رصح 

ممثال  ملك  مقبل  ح��ت��ف��ال  االإ وح�����رص 

العام  امل��دي��ر  ميقاتي،  جنيب  الرئي�ض 

رميون  الثقافة  وزي��ر  ممثال  طالب  في�سل 

ممثال  احللوة  م�سطفى  عريجي،الدكتور 

ال�سابق  الوزير  ال�سفدي،  حممد  النائب 

الرابطة  رئي�ض  منقارة،  �سامي  الدكتور 

الهيئات  وممثلو  الفري،  رام��ز  الثقافية 

جتماعية  واالإ الثقافية  والفاعليات 

�سدقاء. واالأ ه��ل  االأ من  وح�سد   والفنية 

اللبناين  الوطني  بالن�سيد  حتفال  االإ بداأ 

وكلمة تقدمي من تانيا مو�سى مرعب،التي 

لفاتهم  وموؤ ونتاجهم  باملتحدثني  عرفت 

ديبة والثقافية. واأعمالهم االأ

للبنان  الثقايف  املجل�ض  رئي�ض  واألقى 

فيها:  جاء  كلمة  منجد  �سفوح  ال�سمايل 

وال  اأعماله  توزعت  ملبدع  تكرمي  »اإن��ه 

والعا�سمة  وال�سمال  طرابل�ض  بني  تزال 

والكتابة  امل�����رصح  اإ���س��ت��ه��واه  ب���ريوت، 

ال�سهادات  ونال  خ��راج،  واالإ امل�رصحية 

العليا وح�سد اجلوائز، وها هو ي�ستمر يف 

بجراأة  و�ساع  االأ ناقدا  ال�سيا�سية  الكتابة 

قل نظريها،وي�سخر قلمه لقول احلق مهما 

ي�ساوم.  وال  يداهن  ال  ال�سعاب،  كانت 

تع�سف يف نف�سه ثورة اأمل وحزن يبدو هو 

وكلماته  جمله  يف  ثر  يوؤ معه  مقيم  خر  االآ

هي  وه��ا  ال  كيف  ح��روف��ه،  يف  وحتى 

اإىل املحتوى بني دفتي  عناوين كتبه ت�سري 

قلم  اإىل  الر�سا�ض  القلم  من  كتاب  كل 

الطبع  قيد  اأخرى  كتب  اإىل  نا�سف  اأحمر 

منها وجوه �سفراء ومرايا وغريها«.

ق�سي�ض  جان  املمثلني  نقيب  وحت��دث 

فيع  م��ن  اآخ��ر  كبري  يعود  »ال��ي��وم  ق��ال: 

نذار  الكورانية ليقرع مرة اأخرى جر�ض االإ

وطن  ف��وق  بل  فح�سب  قريته  ف��وق  ال 

بالعز  جتلبب  بكاملها  اأم��ة  فوق  برمته، 

واأتى حامال �سوط احلق مقلدا �سيد املحبة 

ويطردهم  الهيكل  جتار  ليجلد  والقامة 

تعلي  يا مو�سى  اأحالك  اأبيه.. ما  من بيت 

�سوتك لتوقظ النيام منا، ومن قلم اأحمر 

الظلم  �سد  �رصخة  دمك  تنزف  نا�سف 

�سد  باأر�سنا  الطامعني  و�سد  والطغيان 

الهجرة  الفا�سدين �سد  ال�سيا�سيني  حقارة 

وحمو ذاكرة الوطن وح�سوره �سد احلقد 

واحلرمان واملوت«.

اللبنانيني  الكتاب  اإحتاد  رئي�ض  واألقى 

فيها:  قال  كلمة  فانو�ض  وجيه  الدكتور 

وفرحت  �سعدت  اليوم  من  �سنة  »قبل 

بطاقة  وقعت  حني  وك��ربت  وت�رصفت 

اإنت�ساب الدكتور مو�سى مرعب اإىل اإحتاد 

اإىل  بالذاكرة  وعدت  اللبنانيني،  الكتاب 

�سنة 19٨0 يوم كانت اأوىل خطواتي يف 

داب  التعليم يف اجلامعة اللبنانية يف كلية االآ

ن�سانية، هناك يف مقهى �سغري  والعلوم االإ

»اأبي  مقهى  ن�سميه  كنا  الكلية  بجوار 

مبو�سى  وىل  االأ للمرة  اإلتقيت  نعمة«هناك 

مرعب، وهذا املقهى مل ي�ستهر ال بقهوته 

وال بطعامه وال باأي �سيء بل اإ�ستهر كثريا 

�ساتذة الذين  بتلك النخبة من الطالب واالأ

مونه باإ�ستمرار«. كانوا يوؤ

»التمدن«  جريدة  �ساحب  وحت��دث 

�سنكري  فايز  �سيا�ستها  على  وامل�رصف 

الدائم  الراف�ض  ال��دائ��م  »الثائر  فقال: 

مة  واالأ الوطن  م�ستوى  على  خطاأ  لكل 

عرفته  ال��ذي  مرعب  نقوال  مو�سى  هو 

خمتلف  يف  عرفته  و�سنوات،  �سنوات  منذ 

التي كان دائما يف طليعته، عرفته  املواقع 

وال  لفا لكتب عدة، م�سوؤ حملال �سيا�سيا، موؤ

ذاعة والتلفزيون  عالم، يف االإ يف وزارة االإ

ف��الم  الأ ق�س�ض  وكاتب  �سنة،   35 مل��دة 

تلفزيونية. وخمرجا م�رصحيا  وم�سل�سالت 

و�سينمائيا وممثال قديرا واأ�ستاذا جامعيا يف 

» البلمند« و« اجلنان« وغريهما«.

ثم حتدث املدير العام في�سل طالب ممثال 

فقال:«كلما  عريجي  رميون  الثقافة  وزير 

بداع  كتبنا حرفا ون�رصنا كتابا واإحتفلنا باالإ

الفردي  البناء  �رصح  يف  مدماكا  و�سعنا 

الثقايف  الفعل  من�سوب  ورفعنا  واجلمعي 

وتاأثريه يف حراكنا املجتمعي وعززنا �سبل 

البحث يف كومات التورط باحلياة واحلب 

للذات  املواجهة  �ساحة  عن  ل��ت��زام،  واالإ

وال  احلرية  جذوة  تنطفىء  ال  كي  والعامل 

احلي  بالوجود  ح�سا�ض  االإ نب�ض  ي�سكن 

التقدم  م�سار  يف  الدفع  قوة  ت�سعف  وال 

حالم. ى واالأ املتناغم مع اأطياف الروؤ

ثم �سلم املدير العام في�سل طالب درع 

وزارة الثقافة للمحتفى به الذي األقى كلمة 

�سكر فيها املتحدثني وقراأ بع�ض الفقرات 

و»عل  نا�سف«  احمر  »قلم  كتابيه  من 

ينك�رص  ال  اأن  وق��ال:اأح��اول  �سوتك« 

على  املتكئة  اأقالمكم  وبوركت  قلمي 

�سدر منكم تنهل منه النب�ض وت�ستمد الدم 

اإن  والكلمات  ماتت  جفت  اإن  قالم  فاالأ

خفتت متوت اي�سا فال اأجرا�ض تقرع وال 

اإذا ماتت  دن فيها لل�سالة، اقالم  ماآذن يوؤ

نام وي�رصح الغيالن. ميوت وينام االأ

واأقيم  كتابيه  مرعب  وقع  اخلتام  ويف 

باملنا�سبة حفل كوكتيل.

تكريم الفنان مرعب

واحتاد  الثقافية  الرابطة  من  بدعوة 

بعنوان  ندوة  اقيمت  ال�سنية  بلديات 

قراءات يف ادب حممود عثمان

د  ال�سابق  النائب  فيها  ���س��ارك 

غادة  والدكتورة  علو�ض  م�سطفى 

احل�سني  ق�سي  والدكتور  ال�سمروط 

وادار الندوة الدكتور غ�سان الديري 

مترات يف الرابطة  وذلك يف قاعة املوؤ

وزارة  عام  مدير  بح�سور  الثقافية 

الثقافة ال�سابق د في�سل طالب ، رئي�ض 

حممد  اال�ستاذ  ال�سنية  بلديات  احتاد 

�سعدية ، رئي�ض الرابطة الثقافية اال�ستاز 

د  احلقوق  كلية  ،مدير  الفري  رامز 

د  االداب  كلية  مدير  ا�سرب،  وهيب 

ل احلزب التقدمي  جان جبور، م�سووؤ

اال�ستاذ  طرابل�ض  يف  اال���س��رتاك��ي 

ن  جوزيف قزي ، رئي�ض دائرة ال�سووؤ

االجتماعية ماجد عيد ، رئي�ض حزب 

الرتبوي  املفت�ض   ، النا�ض احمد اخلري 

ريا�ض عبيد وح�سد من ال�سخ�سيات 

الثقافية واالجتماعية واالدبية

قراءات في ادب محمود عثمان

مواطنون  حركة  من  بدعوة   

ومواطنات يف دولة اقيمت ندوة 

من  طرابل�ض  بعنوان  ح��واري��ة 

رافعة  اىل  الطائفي  للنظام  �سحية 

وق��ادرة  عادلة  مدنية  دول��ة  لبناء 

ال�سابق  الوزير  فيها  �سارك  حيث 

الدكتورة  نحا�ض،  الدكتور �رصبل 

مهى  الدكتورة  ال�سهال،  نهال 

ال�سمعة  نارميان  وال�سيدة  كيال 

�سامر  الدكتور  الندوة  ادار  وقد 

مترات  املوؤ قاعة  يف  وذلك  انو�ض 

بح�سور  الثقافية  الرابطة  يف 

الثقافية  ال�سخ�سيات  من  ح�سد 

واالجتماعية واالعالمية.

بوسطة مواطنون ومواطنات 
في دولة تزور طرابلس

دورة تطوير مهارات الكتابة االعالمية

االعالمي يف قناة LBC د. يزبك وهبه ورئي�س الرابطة الثقافية اال�ستاذ رامز الفري
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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

أحمد فردوس مرشح الشباب والرياضة والرياضيين لمجلس بلدية طرابلس
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وقل اعملوا، فاأقرب النا�س اإلى اهلل 

اأنفعهم لعباده

اأهل  اأملنا،  تطلعات  العامة وحتقيق   امل�سلحة 

حافزنا خلو�ض  و�سيبقى  كان  الكرام،  طرابل�ض 

بزمام  م�ساك  لالإ �سعينا  واإن  العام.  العمل  غمار 

حر�ض  من  نابع  طرابل�ض،  بلدية  يف  املبادرة 

امل�ساريع  وتنفيذ  املدينة.  تطوير  على  اأكيد 

واإخراج  فيها،  املرافق  كافة  وحتديث  منائية،  االإ

واملو�سمية،  االرجتال  دائرة  من  البلدي  العمل 

وحتديد  التخطيط  رحاب  واالرت��ه��ان...  اإىل 

عن  بعيداً  مكانات،  االإ ومراعاة  ول��وي��ات  االأ

ال�سعارات واخلطب الرنانة.

الطاقات  من  الكثري  تختزن  مدين  طرابل�ض 

مدينة  طراب�ض  واملادية..  الب�رصية  مكانات  واالإ

ثرية  االأ املعامل  ال��زاخ��رة  والتاريخ،  �سالة  االأ

املتنوعة.

طرابل�ض مدينة ال�سناعات واحلرف املميزة..

دورها  لتاأخذ  وان  االأ اآن  مدينتنا...  طرابل�ض 

كل  ولية  وم�سوؤ واج��ب  وه��ذا  االقت�سادي.. 

�س�ساتها على راأ�سهم بلديتها. اأبنائها وموؤ

ومق�سد  قبلة  الفيحاء  جعل  ن�ستطيع  نعم، 

جانب.. اللبنانيني والعرب واالأ

نعم، باإمكان طرابل�ض اأن تعود عا�سمة لبنان 

ال�سعد واأن يكون معر�سها  الثانية على خمتلف 

الدويل واملرفاأ بوابى ح�سورها يف هذا ال�رصق.

طرابل�ض باأم�ض احلاجة اإىل �سّخ دم جديد يف 

بقدرها  �سماء رهن  منائية،  واالأ االإ احلياة  �رصايني 

اإدارة  بناء  يف  �سهام  واالإ الربامج،  حتقيق  على 

متكاملة.

البلدي  املجل�ض  يكون  اأن  يفر�ض  وه��ذا 

تعمل  ك��ف��اءات  من  ومكونًا  ي��ة  روؤ �ساحب 

اإىل غري رجعة،  الواحد، وتغلق  الفريق  بروحية 

�سفحة التجاذبات والتباينات وال�رصاعات التي 

حترف العمل البلدي عن اأهدافه احلقيقية.

اإننا نتطلع �سادقني اإىل اأن تقوم بلدية طرابل�ض 

�سفافية  بكل  كمل،  االأ الوجه  على  بدورها 

اأجهزة  جانب  اإىل  ت�سهم  واأن  وجترد،  وحياد 

منه  عانت  الذي  املزمن  همال  االإ برفع  الدولة، 

بفعل عوامل عديدة،  ل�سنوات طويلة،  الفيحاء 

متداخلة ومت�سابكة بطول �رصحها.

اأن نكون �سوت املواطن  اإىل  نتطلع �سادقني 

�سنع  يف  الطبيعي  احلق  �ساحب  الطرابل�سي 

باأن  را�سخ  قناعات  م  منطلقني  البلدي،  القرار 

لنكون  اجلهد  كل  �سنبذل  اأمانة  العام  العمل 

اأن يحر�ض املواطن على دوره  اآملني  لها،  اأهال 

عوجاج الذي يقوم  يف امل�ساءلة واملحا�سبة، فاالإ

العمل  �سري  على  ال�سلبية  تداعياته  بكل  ينعكل 

وجناحه.

نتطلع اإىل ثقتكم الغالية وتاأييدكم لنبداأ م�سرية 

وب يحاكي الفيحاء واأهلها، اإىل برنامج  علم دوؤ

عمل طموح يتلخ�ض بالتايل:

داري  التنظيم الإ

التنظيمي  الهيكل  وتدعيم  تفعيل  تقومي، 

الب�رصية  ب��ال��ع��ن��ا���رص  وت��ع��زي��زه  ل��ل��ب��ل��دي��ة، 

بحيث  دارة،  االإ اإمكانات  املتخ�س�سة لتح�سني 

العمل  �سرية  ح�سن  مواكبة  على  قادرة  تكون 

وتاأمني م�سلحة املواطن.

متطوع  مهني  ا�ست�ساري  جمل�ض  تكوين 

البلدي  بالعمل  ال�سل  ذات  التخ�س�سات  ي�سم 

يته. لال�ستفادة من روؤ

 

املجل�ض البلدي واملواطن:

الفعالة  وامل�ساركة  ال�سفافية  مبداأ  تر�سيخ 

البلدية  موقع  ع��رب  اأو  ُمبا�رصة  امل��واط��ن  م��ع 

لكرتوين. االإ

املحا�سبة  ثقافة  ُتعزز  التي  ن�سطة  االأ تفعيل 

وامل�ساءلة.

جناز الربامج. حتديد �سقف زمني الإ

وامل��ق��رتح��ات  ال�����س��ك��اوى  دائ����رة  تفعيل 

واملالحظات.

و�سواًل  للمواطن  البلدية  جراءات  االإ ت�سهيل 

لكرتونية ال�ساملة. اإىل تعميم اخلدمة االإ

 
العمل العام ا�ستمرارية

انطالقًا من قناعتنا باأن العمل العام ا�ستمرارية� 

�سنعمل على متابعة واإعادة درا�سة امل�ساريع التي 

ومن  تفعيلها،  يتم  مل  والتي  ن،  االآ لغاية  تنفذ  مل 

وال�سمالية  اجلنوبية  الت�سفري  حمطات  �سمنها 

واملراآب، حمطة ال�رصف ال�سحي واملياه املبتذلة، 

وتو�سرتاد ال�ساحلي الغربي عند تقاطع �سنرتال  االأ

امليناء، احلزام الدائري ال�رصقي املتوقف حاليًا يف 

منطقة الهيكلية، معر�ض ر�سيد كرامي الدويل، 

و�سوق اخل�سار اجلديد.

والدولية  العامة  العالقات  دائرة  عمل  تفعيل 

)التواأمة(  بهدف اال�ستفادة من الهبات ا�ستناداً 

املجل�ض  قبل  من  مقدمة  متكاملة  برامج  اإىل 

البلدي للجهة املانحة.

اإعادة تاأهيل املناطق الداخلية للمدينة، وو�سع 

اال�ستثمار  وت�سجيع  بتطويرها  كفيلة  خطط 

فيها.

كرامي  ر�سيد  ملعب  تاأهيل  واإع��ادة  اإث��ارة 

الدويل.

االهتمام باملرافق التابعة للبلدية وحت�سينها.

ثرية والعمل على  االهتمام برثوة طرابل�ض االأ

اإبرازها وت�سهيل كل متطلبات ال�سياحة فيها.

املناطق  م�رصوع Project Pilote لتنمية  تطبيق 

وجلب  طرابل�ض،  كل  يف  وع��وزاً  فقراً  كرث  االأ

جناح هذا امل�رصوع. م�ستثمرين و�رصكاء الإ

 
مان من والأ الأ

تطوير وتاأهيل ال�رصطة البلدية وزيادة عديدها 

هلة للقيام باملهام املطلوبة منها. لتكون موؤ

طفاء. االهتمام بتاأهيل وجتهيز فوج االإ

�سامل  مدين  توجيهي  خمطط  بو�سع  ال�رصوع 

للحد من املخاطر الطبي�سعية.

 
البيئة والنظافة

اخل�����رصاء  امل�ساحات  زي���ادة  على  العمل 

والت�سجري.

تطوير احلدائق العامة.

التحتية، و�سبكة  البنية  متابعة وحت�سني تطوير 

مطار. م�سارف االأ

االهتمام بعملية نظافة املدينة عرب تعزيز رقابة 

البلدية للمتعهد.

 
فرز النفايات

وامللتزم  املواطنني  مع  بالتعاون  خطة  و�سع 

واإقام  النفايات  فرز  اأجل  من  النفايات،  جمع 

البيئي  املردود  توعية، واال�ستفادة من  حمالت 

الدولية  املعايري  واعتماد  العملية،  لهذه  واملادي 

بيئية  حلول  اإيجاد  مع  املجال،  هذا  يف  املطبقة 

�سليمة ملكب النفايات.

 

تنظيم ال�سري يف املدينة:

و�سع خطة جديدة لتنظيم ال�سري مع اجلهات 

املعنية، مع و�سع اإ�سارات مرور جديدة وتفعيل 

اأداء �رصطة ال�سري يف املدينة.

نحو  معًا  اإمنائية...  ثقافة  مفهوم  لتكوين  معًا 

ية واقعية طموحة لبناء غد اأف�سل... غد يليق  روؤ

باأ�سالة الفيحاء واأهلها.

طرابل�ض ت�ستحق
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ب�ضام طر�بل�ضي، با�ضم بخا�ض، جنيب منال، وهيب دبليز، زياد حمو�ضة، ر�مي عبد �حلي، عرين �حل�ضن، زين �لدين ديب، وليد مبي�ض، جورج زبليط، �ليا�ض خالط، �ضوكت حد�د
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