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صاحبها ورئيس تحريرها والمدير المسؤول: رامز الفري
تأسست عام 2001

النائب  استقبل   
الصفدي،  محمد 
في  مكتبه  في 
سفيرة  طرابلس، 
االحتاد االوروبي في 
كريستينا  بيروت 
وفد  يرافقها  السن 
االحتاد  بعثة  من 
وتبادل  االوروبي. 
وجهات  الطرفان 
حول  النظر 
السياسية  االوضاع 

والتطورات في لبنان ومنطقة الشرق االوسط.
واطلعت السن على وجهة نظر الصفدي في ما يخص الشؤون السياسية 

اللبنانية وفي طليعتها االستحقاق الرئاسي وقانون االنتخابات النيابية.
وشرحت بدورها »ما يقدمه االحتاد االوروبي في مجال دعم النازحني 
السوريني«، وشددت على ان »االحتاد مهتم باستقرار لبنان وتثبيت أمنه 

واحلفاظ على تنوعه«.
االقتصادية  الصفدي عن »االوضاع  الى شرح مفصل من   واستمعت 
واملعيشية في طرابلس وعن املشاريع التي تنفذها »مؤسسة الصفدي« في 

املجاالت التنموية
الصفدي: الشعب التركي أكد تمسكه بالنظام الديمقراطي

التركي  »الشعب  ان  »تويتر«،  عبر  الصفدي،  محمد  النائب  اعتبر   
أكد متسكه بالدميقراطية والنظام الدميقراطي في احلكم«. وهنأ »الشعب 

واحلكومة في تركيا على هذا االنتصار«. 

أجرى الرئيس جنيب ميقاتي اتصاال برئيس 
عن  للتعبير  يلدرمي  بينالي  التركي  الوزراء 
متر  التي  الظروف  هذه  في  تركيا  مع  تضامنه 
بها. وطلب منه نقل حتياته الى الرئيس التركي 
رجب طيب اردوغان، بعد تعذر االتصال به. 
الشعب  »اثبت  االتصال:  خالل  وقال 
على  حريص  انه  ومواالة،  معارضة  التركي، 
مبا  الدميوقراطية  املكتسبات  على  احلفاظ 
مركزا  وتبؤوها  حضورها  لتركيا  يضمن 
ارادة  وإحترام  الدميوقراطي  املسار  في  متقدما 

الشعب«. 
اضاف: »حفظ اهلل، عز وجل، تركيا شعبا 
الثارة  محاولة  اي  من  ومؤسسات  وجيشا 
مزيد  الى  االنزالق  املنطقة  وجنب  الفوضى، 

من الشرذمة والفنت«. 
برئيس  ميقاتي  الرئيس  اتصل  كذلك، 

الوزراء التركي السابق أحمد داوود اوغلو. 
 ودان إحراق سيارة رئيس بلدية الميناء

سيارة  »إحراق  ميقاتي  جنيب  الرئيس  دان 
الدين  علم  القادر  عبد  امليناء  بلدية  رئيس 

أمام منزله«، ودعا األجهزة األمنية  اليوم  فجر 
واالقتصاص  املوضوع  »متابعة  إلى  والقضائية 

من اجلناة ليكونوا عبرة ملن يعتبر«.
صور  يغير  لن  االعتداء  هذا  »إن  وقال: 
واملتمسكة  املشرقة،  واالفق  املوج  مدينة 
بالدولة ومؤسساتها، ولن يثني رئيس بلديتها 
جتاه  بواجباتهم  القيام  عن  مجلسها  وأعضاء 
الذين عبروا عن ثقتهم بهم عبر  املدينة  أهل 

العملية االنتخابية«.
بأمن  العبث  أحد  يستطيع  »لن  أضاف: 
منوذجا  الدوام  على  شكلت  التي  امليناء، 
الواحد، والتي يحاول رئيس بلديتها  للعيش 
الصورة  هذه  على  احلفاظ  أهلها  مع  بالتعاون 
األمنية  باالجهزة  ثقتنا  ونؤكد  الناصعة. 
االعتداء  هذا  تفاصيل  كشف  في  والقضائية 

السافر«. 

زار وفٌد من »تيار العزم« سفارة تركيا حيث التقى السفيرشاتاي 
لتركيا  ميقاتي،ومتنياته  جنيب  الرئيس  حتيات  اليه   ونقل  أرجياس 
باإلمن واألمان واإلستقرار. وأبدى الوفد »تضامنه مع الشعب التركي 

الذي عّبرت قواه احلية
السياسية  احلياة  دميومة  على  حرصها  عن  ومعارضة  مواالة  من    

الدميوقراطية في تركيا«.

في  مساهمًا  عاماًل  اإلقليمي  تركيا  دور  يكون  الوفد«أن  ومتنى 
استقرار املنطقة وجتنيبها الصراعات التي لم تؤد اال الى زيادة التوترات 
والعنف واحلروب  واعمال القتل والى  تدمير مدن و قرى وإقتصادات 
دول«. بدوره شكر السفير الوفد تضامنه مع تركيا و حمله امتنانه 
للرئيس جنيب ميقاتي و إعتبر ان ما حصل امنا يعزز دور تركيا و هو 
انتصار للدميقراطيه فيها. و متنى للبنان و اللبنانيني الرفعة و اإلزدهار.

استقباالت ومواقف الوزير الصفدي اتصاالت ومواقف الرئيس ميقاتي 

وفد من »تيار العزم«  يزورالسفارة التركية

دبوسي يقدم تهانيه للسفير 
الفرنسي  بون و يشارك في »مؤتمر 

اإلقتصاد اإلغترابي الثاني 2016«

دبوسي يلتقي القيسي وخباز

دبوسي  عبد  توفيق  الشمالي  ولبنان  رئيس غرفة طرابلس  التقى 
خباز  وإلهام  والبحري   البري  النقل  عام  مدير  القيسي  احلفيظ 
تامر مدير عام  البحري بحضور أحمد  والنقل  الوصاية  دائرة  رئيس 
البري  النقل  أصحاب شاحنات  نقيب  اخلير  أحمد  و  طرابلس  مرفأ 
والترانزيت واملباحثات تناولت الشراكة في مقاربة مختلف اجلوانب 
احليوية  اإلقتصادية  والقطاعات  املرافق  وتفعيل  تطوير  الى  اآليلة 
الوطني  اإلقتصاد  مرتكزات  لتدعيم  الشمالي  ولبنان  طرابلس  في 
واملقومات واملرتكزات األساسية التي متتلكها طرابلس والتي من شأن 
في  الفعلية  املساهمة  لتطلعاتها  الدولة  ورعاية  وتطويرها  تفعيلها 
التي متحورت  اإلستراتيجية  احملاور  الوطني، كانت  اإلقتصاد  إنعاش 
حولها املباحثات التي جرت بني توفيق دبوسي رئيس غرفة طرابلس 
ولبنان الشمالي ومدير عام النقل البري والبحري عبد احلفيظ القيسي 
بحضور إلهام خباز رئيس دائرة الوصاية والنقل البحري وأحمد تامر 
مدير عام مرفأ طرابلس وأحمد اخلير نقيب أصحاب شاحنات النقل 

البري والترانزيت . 

غرفة طرابلس ولبنان الشمالي 
تستضيف اللقاء مع منظمي »أسبوع 

لبنان في مسقط سلطنة عمان

التي تقام في  الفعالية  املشاركة في هذه  وشروحات حول كيفية 
مركز املعارض واملؤمترات الدولية في مسقط

وذلك في الفترة ما بني بني 23 و26 تشرين األول / أكتوبر من 
واملصدرين  املستثمرين  من  عدد  بحضور   ,  2016 اجلاري  العام 
والتجار ورؤساء وهيئات إقتصادية ومدراء مصارف ورجال وسيدات 
أعمال، وعضو مجلس إدارة الغرفة جان السيد، حيث شهدت قاعة 
املؤمترات في غرفية طرابلس ولبنان الشمالي لقاء حول سبل املشاركة 
في  تقام  التي  عمان«  سلطنة  مسقط  في  لبنان  »اسبوع  فعالية  في 
مركز املعارض واملؤمترات الدولية في سلطنة عمان في الفترة ما بني 

بني 23 و26 تشرين األول / أكتوبر من العام اجلاري 2016 .

تهانيه  الشمالي  ولبنان  طرابلس  غرفة  رئيس  دبوسي  توفيق  قدم 
لبالده.كان  الوطني  العيد  مبناسبة  بون،  إميانويل  الفرنسي  للسفير 
ذلك خالل حفل استقبال في قصر الصنوبر، حضره حشد من املهنئني 
والعربي ورؤساء  الديبلوماسي  السلك  في  نواب ووزراء وأعضاء  من 

وأعضاء هيئات إقتصادية وفاعليات إجتماعية وثقافية وأكادميية.
على صعيد آخر، شارك توفيق دبوسي رئيس غرفة طرابلس ولبنان 
يوم  ُعقد  الذي  الثاني   االغترابي  االقتصاد  »مؤمتر  في  الشمالي 
اخلميس 14 متوز 2016 في فندق »موفنبيك« في بيروت. واملؤمتر 
رئيس  من  وبدعم  بري  نبيه  النواب  مجلس  رئيس  وحضور  برعاية 

مجلس الوزراء متام سالم وبالتعاون مع وزارة اخلارجّية واملغتربني. 

�صوت املجتمع املدين�صوت املجتمع املدين
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وغرفة  واملهند�سني  الأط��ب��اء  نقابتي  برعاية 

ال�سمال،  يف  وال��زراع��ة  وال�سناعة  التجارة 

وبريطانيا  تركيا  من  متخ�س�سني  ومب�ساركة 

وم�رص وال�سعودية و�سوريا ،نظم جهاز الطوارئ 

موؤمتره  ال�سالمية  الطبية  اجلمعية  يف  والإغاثة 

الإن�ساين  العمل  اإدارة  بعنوان:"  الول  العلمي 

يف  ان  الكواليتي  فندق  يف  التفعيل"  و�سبل 

طرابل�س.

ممثال  ميقاتي  جنيب  الرئي�س  املوؤمتر  ح�رص 

بالأ�ستاذ نبيل ال�سويف ، الوزير �سمري اجل�رص ممثال 

ال�سفدي  حممد  حلواين،الوزير  كمال  بالعميد 

اإحتاد  رئي�س   ، احللوة  م�سطفى  بالدكتور  ممثال 

الدين  قمر  اأحمد  املهند�س  الفيحاء  بلديات 

علم  عبدالقادر  الأ�ستاذ  امليناء  بلدية  ،رئي�س 

طالل  الأ�ستاذ  القلمون  بلدية  ،رئي�س  الدين 

عيا�س،نقيب  عمر  د.  الأطباء  ،نقيب  دنكر 

بعيني،رئي�س غرفة  الأ�ستاذ ماريو�س  املهند�سني 

توفيق  الأ�ستاذ  والزراعة  وال�سناعة  التجارة 

دبو�سي، ، مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء 

�سحادة،  ربيع  بالعقيد  ممثال  ب�سبو�س  توفيق 

خطار  رميون  العميد  املدين  الدفاع  عام  مدير 

ممثال بالأ�ستاذ وا�سف كرمية،ممثل عن ال�سليب 

للهالل  العربية  املنظمة  اللبناين ،رئي�س  الحمر 

ال�سحيباين  �سالح  ال�ستاذ  الحمر  وال�سليب 

على راأ�س وفد، وفد من الهالل الحمر القطري 

العرب،وفد من منظمة  ،وفد من احتاد الطباء 

اىل  ،اإ�سافة  بريطانيا  يف   "Islamic relief"
ح�سد من العاملني يف املجال ال�سحي والإغاثي 

ونا�سطني يف اجلمعيات الهلية ومهتمني.

قمر الدين
الأ�ستاذ  املوؤمتر  مدير  ترحيبيةمن  كلمة  بعد 

بلديات  اإحتاد  رئي�س  األقى  قرحاين،  الدين  حمي 

اأكد  كلمة  الدين  قمر  اأحمد  املهند�س  الفيحاء 

يعمل  اجلديد  البلدي  املجل�س  اأن  على  فيها 

ل�سالح مدينة طرابل�س بكافة اأطيافها وانطالق 

كما  ال�سعوبات،  من  بالرغم  العمل  م�سرية 

وتفاين  والإغاثة  الطوارئ  جهاز  بدور  اأ�ساد 

اجلهاز  بني  امل�سرتك  بالتعاون  ونوه  متطوعيه، 

اإتفاقية  الفيحاء حيث مت توقيع  و احتاد بلديات 

العديد  واإجراء  �سابق  وقت  يف  م�سرتك  تعاون 

�رصية  مع  امل�سرتكة  واملناورات  التدريبات  من 

اإطفاء طرابل�س.

اأن  ليوؤكد  املوؤمترالعلمي  هذا  :ياأتي  اأ�ساف 

للعمل  ومنارة  للعلم  مدينة  مازالت  طرابل�س 

هذا  ياتى  الإغاثي،حيث  وبخا�سة  الن�ساين 

يف  الأوىل  الإن�سانية  القمة  مع  بالتزامن  املوؤمتر 

�سهر  ا�سطنبول يف  مدينة  انعقدت يف  التي  العامل 

العام لالأمم املتحدة مما  الفائت برعاية الأمني  اأيار 

يوؤكد اأهمية مناق�سة

تفعيله  و�سبل  الإن�ساين  العمل  اإدارة  كيفية 

ازدياد  ظل  يف  خا�سة  وطرابل�س  عامة  لبنان  يف 

احلاجات ونق�س الإمكانيات والتمويل.

عياش
ال�سمال  يف  الأط��ب��اء  نقيب  كلمة  كانت  ثم 

الطبية  اجلمعية  فيها  حيا  عيا�س  عمر  الدكتور 

الول  يعد  الذي  املوؤمتر  تنظيمها  على  ال�سالمية 

اخل��راء  م��ن  لثلة  جمعه  حيث  م��ن  نوعه  م��ن 

اإدارة  جمايل  يف  واملحليني  والدوليني  القليميني 

تفعيل  ل�سبل  املميزة  لتغطيته  ،كذلك  الكوارث 

العمل  اأوراق  خالل  من  الإن�ساين  العمل  اإدارة 

املقرتحة يف حماور املوؤمتر الربعة .

اأ�ساف : هذا الإلتفاف الإن�ساين لي�س بجديد 

يف  والإغاثة  الطوارئ  جهاز  عن  بغريب  ول 

اجلمعية الطبية الإ�سالمية ،الذي داأب يف م�سريته 

الإنقاذية  اخلريية  امل�ساريع  وتطوير  دعم  على 

والثقافة  الوعي  ن�رص  طريق  عن  والإغ��اث��ي��ة 

الإ�سعافية لدى اأفراد املجتمع املدين. اإن ما مييز 

لقاءنا اليوم هو امل�ساركة الفعالة لهيئات واأركان 

املجتمع املدين يف طرابل�س وال�سمال ل بل هم 

الإنقاذية  واخلطط  للم�ساريع  الفعليون  ال�رصكاء 

وغرفة  الفيحاء  بلديات  كاحتاد  الكوارث  �سد 

التجارة ونقابات املهن احلرة والهيئات الإنقاذية 

عن  كلمته  ختام  يف  عيا�س  واأعلن  الأخ��رى. 

دعم نقابة الأطباء الكامل وا�ستعدادها للتعاون 

امل�ستمر وامل�ساركة يف و�سع تنفيذ خطط العمل 

الطوارئ  جهاز  مع  واخلرات  الأدوار  وتبادل 

لالأطباء  ملا  وبخا�سة  ال�رصكاء  وباقي  والإغاثة 

ومكمل  دورمهم  من  الخت�سا�س  متعددي 

لدور امل�سعفني.

دبوسي
ثم كانت كلمة رئي�س غرفة التجارة وال�سناعة 

والزراعة يف ال�سمال ال�ستاذ توفيق دبو�سي حيا 

بالنجاحات  ونوه  والإغاثة  الطوارئ  فيها جهاز 

ذلك  معترا  ق�سرية  زمنية  فرتة  يف  حققها  التي 

واللبناين  وال�سمايل  الطرابل�سي  للمجتمع  جناحا 

وحاجة  اإرتقاء  م�رصوع  املوؤمتر  دبو�سي  ،واعتر 

التي  امل�سوهة  ال�سورة  ظل  يف  خا�سة  للجميع 

الغنية  طرابل�س  عن  الوقات  من  كثري  يف  تر�سم 

التطويري  الفكر  وا�سحاب  بالكفاءات  جدا 

للحياة ومبرافقها ال�سرتاتيجية.

بعيني
ال�سمال  يف  املهند�سني  نقيب  اأ�ساد  جهته  من 

ماريو�س بعيني بالدور الريادي الذي يلعبه جهاز 

الن�ساين  العمل  ميدان  يف  والإغاثة  الطوارئ 

ان  واعتر  اليوم  وحتى  تاأ�سي�سه  منذ  والإغاثي 

املوؤمتر اأتى يف توقيت هام يف ظل احلاجة لت�سافر 

ملواجهة  والهلية  احلكومية  املوؤ�س�سات  جهود 

اي خماطر حمتملة واعلن بعيني ان نقابة املهند�سني 

على  و�ستعمل  املجال  هذا  يف  للتعاون  جاهزة 

ا�سدار اإجرءات جديدة ملا يخ�س قوانني ال�سالمة 

العامة

الغزال
األقاها  والإغ��اث��ة  ال��ط��وارئ  ج��ه��از  كلمة 

ناهد  الدكتور  ال�سالمية  الطبية  اجلمعية  رئي�س 

الغزال،رحب فيها باحل�سور من الداخل اللبنالني 

و بالوفود اخلارجية امل�ساركة من تركياوال�سعودية 

وقطر وبريطانيا وم�رص .

منذ  والإغاثة  الطوارئ  جهاز  ي�سعى  وقال: 

اىل  ال2006  يف  متوز  حرب  عقب  تاأ�سي�سيه 

حتقيق التميزعر اأف�سل الو�سائل احلديثة واملتطورة 

اجلهاز  .كان  املعروفة  الن�سانية  مببادئه  متاأ�سيا 

مرحلة  ،فبعد  دامغة  حقيقة  اأ�سبح  واليوم  حلما 

مراكز  يفتح  اجلهاز  بداأ  طرابل�س  يف  التاأ�سي�س 

والقلمون  كال�سنية  لبنانية  مناطق  عدة  يف  له 

النا�س كل  بال�سعي اىل خدمة  منه  اإميانا  وعر�سال 

النا�س يف اأي بقعة جغرافية كانت.

للقمة  وا�ستكمال  املنطلق  هذا  :من  اأ�ساف 

من  بدعوة  ا�سطنبول  يف  اأقيمت  التي  العاملية 

املوؤمتر  هذا  كان  املتحدة،  ل��الأمم  العام  الأم��ني 

الذي اأردنا منه ت�سليط ال�سوءعلى حاجة مرجوة 

والإ�سعايف  منه  الإغاثي  الإن�ساين  العمل  من 

�سويا عن  والبحث  تطويره  بغية  وذلك  والطبي 

و�سول  واإدارت��ه  الإن�ساين  العمل  تفعيل  �سبل 

بني  ،متعاونة  بخدماتها  �سامية  جمتمعات  اىل 

احتاد  يف  �رصكائنا  مع  اليوم  .جنتمع  مكوناتها 

واملهند�سني  الأطباء  ونقابتي  الفيحاء  بلديات 

وغرفة التجارة وال�سناعة يف طرابل�س لنوؤكد ان 

ي�سع يف  والعلماء ونرا�سا  للعلم  مدينة  طرابل�س 

كل بالد الدنيا باخلري والن�سانية.

بعد حفل الفتتاح تابع احلا�رصون حماور املوؤمتر 

التي انق�سمت اىل اأربعة وهي :

المحور األول: األعمال اإلغاثية
بين الواقع والمرتجى

غرفة  رئي�س  دبو�سي،  توفيق  اأ.  اجلل�سة  مدير 

التجارة وال�سناعة والزراعة يف طرابل�س و لبنان 

ال�سمايل

عبد  جمدي  د.   - اإغاثية  جتربة   :1 عمل  ورقة 

احتاد  والإغاثة يف  التنمية  قطاع  رئي�س   - العزيز 

الأطباء العرب

خالل  الإن�سانية  العمليات   :  :2 عمل  ورقة 

املديرة   Duygu Baskirt د.   - الكوارث 

مديرية  للكوارث يف  الطبي  الق�سم  الإقليمية يف 

ال�سحة يف حمافظة اإزمري الرتكية

بعد  الإغاثي خالل وما  الدور   :3 ورقة عمل 

لالإغاثة  العاملية  الهيئة  �سامية-  – د.فادي  الأزمة 

والتنمية )ان�رص(

المحور الثاني:  العمليات اإلسعافية: تحديات 
ومعّوقات - مدير الجلسة م. أحمد قمر الدين، 

رئيس بلدية طرابلس
وفعالية  الإ�سعايف  الوعي   :1 عمل  ورق��ة 

Okan Ok - مدرب  امل�ستجيب الأول - د. 

حمافظة  يف  التعليم  ق�سم  يف  الإ�سعافية  اخلدمات 

اإزمري الرتكية

ومدى  لبنان  يف  الإنقاذ  ثقافة   :2 عمل  ورقة 

 - عنرت  �سوقي  اأ.   - العاملية  املعايري  مع  تطابقها 

مدرب يف الأكادميية الدولية لبناء القدرات

ورقة عمل 3: تطّور التجهيزات الإ�سعافية يف 

مدير   - اإ�سماعيل  زياد  اأ.   - الأخريين  العقدين 

Bisco عام �رصكة

المحور الثالث: إدارة الكوارث : مدير الجلسة م. 
ماريوس بعيني، نقيب المهندسين في طرابلس

ورقة عمل 1: التن�سيق الإن�ساين بني املنظمات 

واملوؤ�س�سات - د. اإبراهيم اأحمد الدوي - رئي�س 

العربية  املنظمة  يف  واملعلومات  البحوث  مركز 

تقدمي  �سبقه  الأحمر  وال�سليب  الأحمر  للهالل 

من الأمني العام للمنظمة الدكتور �سالح بن حمد 

ال�سحيباين.

امل�ستدامة  الإ�ستجابة  تفعيل   :2 عمل  ورقة 

لحتياجات النا�س ومتويلها - م. جميل جبالوي 

- اأحد موؤ�س�سي جهاز الطوارئ والإغاثة

التعامل  يف  امل�ست�سفيات  دور   :3 عمل  ورقة 

مع الإ�سابات الناجتة عن احلوادث غري التقليدية 

اللبنانية  الأكادميية  رئي�س   - �سعد  جورج  د.   -

الأوروبية لطب الطوارئ

المحور الرابع: التعامل اإلنساني
أثناء المعارك واإلشتباكات

مدير اجلل�سة د. عمر عيا�س، نقيب الأطباء يف 

طرابل�س

وقوع  عند  الوقائي  ال�سلوك   :1 عمل  ورقة 

ال�سياد - مدرب دويل  الإ�ستباكات - د. حممد 

يف اإدارة الكوارث

ورقة عمل 2: الإغاثة الطبية خالل الكوارث 

 - هدهد  اإي��اد  د.   - احل��ادة  املزمنة  لالأمرا�س 

الإغاثية  اجلمعيات  احتاد  يف  الطبية  املراكز  مدير 

والتنموية

ورقة عمل 3: برنامج اإ�سفري :تعريف/ اأهداف 

ال�سياد - مدرب دويل يف  وو�سائل - د. حممد 

اإدارة الكوارث

جهاز  عن  تعريفية  اأفالم  عر�س  املوؤمتر  تخلل 

تقديرية  دروع  وت��ق��دمي  والإغ��اث��ة  ال��ط��وارئ 

واختتم  للم�ساركني  و�سهادات  للمحا�رصين 

بتالوة التو�سيات

جهاز الط�ارئ والإغاثة نظم م�ؤمتره العلمي الأول:

»إدارة العمل اإلنساني وسبل التفعيل«



3  تموز 2016 - العدد 147 - السنة الخامسة عشر

الوفاق على �سفحاتها مدير فرع  ت�ست�سيف 

عبا�س  املهند�س  وال�سمال  طرابل�س  يف  اجلمعية 

جمعية  واهداف  روؤية  عن  حتدث  الذي  �سلوم 

الواقع وعن الجنازات التي قامت بها من اول 

تاأ�سي�سها اىل اليوم.

عن  تعبري  ه��ي  اجلمعية  »ان  ق��ال:  حيث 

من  امليادين،  �ستى  يف  �سبابية  طاقات  افكار 

وا�ساتذة  و�سيادلة  وحمامني  ومهند�سني  اطّباء 

جامعيني، وهي تقبل يف ع�سويتها كل من يهتم 

الوقت  ولديه  وجمتمعه  وبلده  وطنه  ب�سوؤون  

فريق  �سمن  اجلمعية  اهداف  لتحقيق  الكايف 

يف  وهو  ال  الول  الهدف  لتحقيق  متكامل 

خدمة املجتمع«.

ويتابع �سلوم: »ومن هذا املنطلق وبعد حوايل 

�سنتني من املداولت وامل�ساورات لو�سع النظام 

واملبادئ،  العنا�رص  و�سع  وا�ستكمال  الداخلي 

ارق��ى«  لبنان  »ال��واق��ع  جمعية  تاأ�سي�س  ك��ان 

وهدفها:

- خدمة املجتمع

-  تقدمي خدمات ا�ست�سارية جمانًا لأي �سخ�س 

يرغب بتنفيذ م�رصوع ما.

لديه  �سخ�س  لأي  قانونية  خدمات  -  تقدمي 

ال�ست�سارات  ط��ري��ق  ع��ن  م��ا  م�سكلة 

حل  اىل  لي�سار  ال��الزم��ة  والتوجيهات 

امل�سكلة.

وجتدر ال�سارة اىل حر�س اجلمعية على �رصية 

على  حفاظًا  تعاجلها  التي  وامل�ساكل  امل�ساريع 

حقوق ا�سحابها.

عر  الجتماعي  الر�ساد  خدمات  -  تقدمي 

الجتماعيني  املر�سدين  من  مهمة  جمموعة 

يف  مثاًل  املجال.  هذا  يف  والخت�سا�سيني 

حال رغب �سخ�سان بالزواج، تقدم اجلمعية 

لهما �رصوحات ون�سائح عن احلياة الزوجية 

اجل  من  والجتماعية  ال�رصية  والعالقات 

تكوين ا�رصة متما�سكة و�سعيدة.

ب�سكل  للطالب  درا�سية  خدمات  -  تقدمي 

رمزي.

مشروع حفظ النعمة
م�ساريعنا  اب��رز  وم��ن  حديثه:  �سلوم  يكمل 

م�رصوع ُاطلق عليه » حفظ النعمة« وهو ا�سم على 

م�سمى وتقوم فكرة هذا امل�رصوع على عدم رمي 

الطعام املتبقي من الولئم واحلفالت واملنا�سبات، 

بدورها  تقوم  التي  اجلمعية،  مع  التوا�سل  وامنا 

بار�سال متطوعني لتعليب وتغليف الطعام ال�سالح 

وار�ساله اىل العائالت الفقرية واملحتاجة.

التبرع باالدوية
بامل�ستلزمات  الترع  خدمة  اجلمعية  تقدم 

التي  ب��الدوي��ة  الترع  مبداأ  على  العالجية، 

هم  ملن  اليها،  بحاجة  يعد  ومل  املري�س  ي�سرتيها 

بحاجة اليها ول ي�ستطيعون �رصاءها.

مراكز اجلمعية يف لبنان

كل  على  منت�رصة  الواقع«   « جمعية  مراكز 

املناطق اللبنانية حيث متلك 6 مراكز خدمات

بريوت 2

طرابل�س 1

البقاع 1

�سيدا 1

اقليم اخلروب 1

وتعمل اليوم على اقامة مركز يف عكار.

نبتة خضراء في ارض سوداء
»الواقع«  ال�سم  بهذا  ت�سمية اجلمعية  وحول 

كثرياً  الت�سمية  على  عملنا  »لقد  �سلوم:  يعلق 

انطالقًا من الواقع اللبناين ف�سعار اجلمعية عبارة 

عن نبتة خ�رصاء تخرج من ار�س �سوداء فكانت 

طبعًا  والهدف  ارقى«.  لبنان  الواقع   « الت�سمية 

هو ا�ساءة ال�سمعة بدل ان نلعن الظالم.

البطاقة الصحية المجانية
البطاقة ال�سحية املجانية كانت من الهداف 

املهمة التي عملت اجلمعية على حتقيقها وفعلت 

عامني  مدار  فعلى   UFA  رصكة� مع  بالتعاون 

ناجحة  اجلمعية  تقدمها  التي  اخلدمات  كانت 

اجلمعية  اطلقت  وقد  امل�ستويات،  كل  على 

املا�سة  احلاجة  من  انطالقًا  اخلدمة  هذه  موؤخراً 

اليها، وال�رصورة ملثل هذه اخلدمات. ففي لبنان 

ول  امل�ست�سفيات  ابواب  على  ميوت  من  هناك 

يجد ثمن العالج.

ما بني  �سخ�س عمره  اي  اخلدمة  تغطي هذه 

اىل  طلب  بتقدمي  يقوم  حيث  �سنة،  و45   20

بعدها  يح�سل  معينة،  �رصوط  �سمن  اجلمعية 

تخوله  جمانية،  اجتماعي  �سمان  بطاقة  على 

بني  ما  وتغطي  امل�ست�سفيات  يف  العالج  تلقي 

املخرية  التحاليل  تكاليف  من  باملئة  و70   45

وال�سور ال�سعاعية.

م�سمون  غري  �سخ�س  اي  عليها  ويح�سل 

بحاجة  وهو  خا�سة.  او  ر�سمية  موؤ�س�سات  يف 

اليها، وهي خا�سة باللبنانيني فقط.

ول بد من التنويه اىل ان اجلمعية تعتمد ماليًا 

من  م�ساعدات  تاأخذ  ول  اع�سائها  دعم  على 

امام  اوحمرجة  جمرة  تكون  ل  كي  �سيا�سي  اي 

احد.«

نشاطات رياضية وثقافية تربوية وتوعوية
اجلمعية  ل�ساطات  »بالن�سبة  �سلوم:  ويكمل 

ن�سارك  نحن  ف��ع��ادة  ومتنوعة  كثرية  فهي 

التي  والرتبوية  والثقافية  الريا�سية  بالن�ساطات 

النفتاح  ولغة  الوعي  ون�رص  تعزيز  �ساأنها  من 

والفرح.

وقد اقامت اجلمعية موؤخراً »مهرجان طرابل�س 

البطاقة  مل�رصوع  ريعه  يعود  والذي  ال�سنوي« 

ال�سحية حيث حقق املهرجان جناحًا اكرث مما كنا 

نتوقع، فاملدينة بحاجة فعاًل اىل م�ساريع م�سابهة 

ون�ساطات داعمة تطلق فيها عجلة احلياة نحو 

المام.«

AUL منح جامعية بالتعاون مع جامعة
تقدم اجلمعية منحًا جامعية للطالب املتفوقني 

مل�سابقة  خ�سوعهم  بعد  الر�سمية،  املدار�س  يف 

مع  بالتعاون  وذلك  التعليمية.  املواد  بع�س  يف 

جامعة AUL وهي منح �سنوية.

وجتدر ال�سارة اىل اّن للجمعية جمل�س تاأ�سي�سي 

يوجد  املحافظات  ويف  لبنان  يف  اعمالها  يدير 

ادارة لالق�سام.

التحضير لضمان الشيخوخة
يتوزيع  قريبًا  »�سنقوم  �سلوم:  ويكمل 

مل�رصوع  نح�رص  كما  ال�سحية،  البطاقات 

ان  ن�ستطيع  ل  طبعًا  ال�سيخوخة،  �سمان 

نقوم  ان  نحاول  لكننا  الدولة،  مكان  نحل 

الذين  لال�سخا�س  ال�سكر  وكل  ن�ستطيع  مبا 

ال�سعيدين  على  م�ساريع  هكذا  يدعمون 

التنظيمي واملايل«.

املهند�س عبا�س �سل�م رئي�س »جمعية ال�اقع..من اجل لبنان ارقى«:

الجمعية هي تعبير عن افكار طاقات شبابية في شتى الميادين

مجتمع مدني
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من كبد املعاناة كان لزاما« علينا تلبية ما يفر�سه 

بناء  جمعية  بتاأ�سي�س  ال�سمري  و  الواجب  علينا 

الهدف  يكن  2006، ومل  عام  اخلريية  الإن�سان 

يف  اجلمعيات  لعدد  ُي�ساف  رقمًا  تاأ�سي�سها  من 

املدينة وهي كثرية، بل جتّلى هدفها يف اأن تكون 

كال�سم�س  وا�سحة  بعطائها،  منوذجية  جمعية 

الإن�سان  بق�سايا  بالتزامها  �سادقة  بعملها، 

ال�سلوك  اأزمة  باأن  بقراءتها  منطلقة  واملجتمع، 

والفراغ وال�سياع التي يعاين منها �سباب اليوم، 

و�سمن  الواحدة  الأ�رصة  �سمن  التفكك  واأزمة 

بناء  اأزمة  البناء،  اأزمة  اإىل  تعود  الواحد  املجتمع 

تقع  الأزمة  امل�سوؤولية وهذه  الإن�سان. لأن هذه 

الرتبوية  موؤ�س�ساتنا  عاتق  على  الأوىل  بالدرجة 

والثقافية والفكرية والأهلية لعدم وجود م�رصوع 

وقواعد البناء.

يحدثنا ال�ستاذ ربيع مينا عن م�سوار اجلمعية 

قائاًل: »ولدت جمعية بناء الإن�سان اخلريية لتجد 

نف�سها بني النار والدمار، ففي عدوان متوز وبني 

الأليمة،  طرابل�س  واأحداث  البارد  نهر  اأحداث 

الكبري  الدور  اجلمعية  وم�سعفات  مل�سعفي  كان 

بت�سميمهم  الغدر والعدوان  يف حتّدي ر�سا�س 

وت�سديهم لر�سا�ِس قنا�ٍس باع نف�سه لل�سيطان، 

اآيل  قلبه بقلب  القيم، وا�ستبدل  ودا�س على كل 

العون  فكانوا  قيمه،  وُدفنت  اأحا�سي�سه  ماتت 

اإىل  لبنان  »من  �سعار  وحتت  لأهلنا.  وال�سند 

لق�سم  كان  اأكيد«  ن�رص  واحد..  �سعب  غزة.. 

العمل الجتماعي يف اجلمعية دوراً بارزاً ومهمًا 

ميناء  انطلقت من  التي  الأخوة  �سفينة  يف جتهيز 

طرابل�س بكل اإباء حماولة ك�رص احل�سار الظامل عن 

غزة«.

على  حر�سنا  عام  كل  ويف  »دائمًا  وتابع: 

�سعار  رافعني  والدينية  الوطنية  املنا�سبات  اإحياء 

�ستبقى طرابل�س مدينة العتدال والعروبة والعي�س 

امل�سرتك، موؤكدين على مت�سكنا بالعتدال وعن 

وعن  املوؤمنة  العربية  هويتنا  عن  بالدفاع  حقنا 

منها  وحذرنا  الفتنة  فرف�سنا  الوطنية،  الوحدة 

لبنان  يف  الأهلي  ال�سلم  لدعم  جاهدين  وعملنا 

واأكدنا اأن نار الفتنة �ستحرق اجلميع ول م�سلحة 

لنا اإل اأن نعي�س جنبًا اإىل جنب واإل فالكل خا�رص. 

ويف الق�سايا العربية مل نكن على احلياد فانت�رصنا 

واإن�سانية  ق�سية عربية  والعراق ولكل  لفل�سطني 

حمقة«.

آن األوان لتحّرك جدّي وفاعل
لبنان  يف  العام  الو�سع  ح��ول  �سوؤاله  وع��ن 

غياب  ظل  يف  خا�س  ب�سكل  وطرابل�س  عامة 

الأمني  التفلت  ظل  ويف  للجمهورية،  رئي�س 

»اأننا  على  »مينا«  اأكد  احلا�سل،  والقت�سادي 

مرحلة  اإنها  واأخطرها،  املراحل  اأدق  يف  منر 

التكاذب ال�سيا�سي واخلداع الذي ميار�سه حتالف 

ال�سيا�سي  الإقطاعني  مع  احلزبية  الكانتونات 

واملايل.

لقد اآن الأوان جليل ال�سباب اأن ياأخذ دوره يف 

و  جديدة  ووطنية  واإمنائية  �سيا�سية  حياة  �سياغة 

اأن يخرج من عمق الأزمة ويعمل على ا�ستعادة 

النظام  لأن  ال�سحيح  الوطني  للموقع  امل�سار 

ال�سيا�سي العاجز عن الدفاع عن حقوق املواطن 

وكرامته هو نف�سه النظام العاجز عن الدفاع عن 

الوطن وموؤ�س�ساته كافة .

ستبقى طرابلس مدينة االعتدال والعروبة 
والعيش المشترك

»اأن  اإىل  مينا  اأ�سار  طرابل�س  يف  الو�سع  وعن 

الو�سع يف لبنان ب�سكل عام مير مبراحل ح�سا�سة 

على  لزامًا  نرى  لذا  ال�سعوبة،  وبالغة  ودقيقة 

ح�ساب  جردة  اإج��راء  ال�سيا�سية  التيارات  كل 

مل�سرية  بداية  تكون  الذات  مع  لوقفة  وندعوها 

ملدينة  بالن�سبة  »اأما  وتابع:  القوية.  الدولة  بناء 

اأطيافهم  بكل  للجميع  اأنها  فنوؤكد  طرابل�س 

ول  جتمع  كانت  لطاملا  فطرابل�س  وتوجهاتهم، 

تفرق، اإنها مدينة الإميان والعلم والعلماء. فهي 

العتدال  مدينة  و�ستبقى  كانت  تاريخها  عر 

والعروبة والعي�س امل�سرتك. 

اأنه »يف ظل  مينا  ال�سيد ربيع  اأكد  اخلتام  ويف 

منا  تنال  قد  لتداعيات  وتالفيًا  الظروف  هذه 

و�سدق  حمبة  بكل  اأتوجه  ا�ستثناء،  دون  جميعًا 

بروح  يتحلوا  اأن  اجلميع  منا�سداً  وم�سوؤولية 

واأن  ال�سدر  وب�سعة  الرفيع  وباخللق  امل�سوؤولية 

النا�س  اإىل عقول  ال�سيا�سية  يتوجهوا بخطاباتهم 

واملناطقية  واملذهبية  الطائفية  غرائزهم  اإىل  ل 

طرابل�س  باأن  لالأ�سواء  ت�سليطًا  وكفى  البغي�سة. 

هذه املدينة العريقة بتاريخها، هي مدينة للفلتان 

طرابل�س  القانون،  عن  خارجة  وباأنها  الأمني 

كانت و�ستبقى مدينة حتت�سن اجلميع.

وفر�س  والإمن���اء  للعدل  بحاجة  طرابل�س   

اأن  نرف�س  كما  الر�سمي،  التعليم  ودعم  للعمل 

ال�سيا�سية.  اخلالفات  ثمن  دائمًا  اأبناوؤها  يدفع 

وت�رصيع  املدينة  اأبناء  اإن�ساف  اإىل  ندعو  كذلك 

لياأخذ كل ذي حق حقه بعيداً عن  املحاكمات 

على  العمل  من  بد  ول  �سيا�سية.  مهاترات  اأي 

اإيجاد قوى ثالثة تعيد التوازن ال�سيا�سي يف لبنان 

وتعمل على اإنتاج قيادات وطنية جديدة يكون 

جديدة  بقراءة  فيها  البارز  الدور  ال�سباب  جليل 

باأدوات متجددة«.

جمعية بناء االنسان الخيرية
نحو مشروع انساني وواجب وطني

ربيع مينا رئيس جمعية بناء اإلنسان الخيرية
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نحنا والبحر جريان

 Address: Amwaj resto- café Elmina Mar Elias corniche
Tel: 03- 497422

اأ�رصة الوفاق تبارك للطالب 

يف  تفوقه  ايعايل  ربيع  هادي 

بدرجة  املتو�سطة  ال�سهادة 

ج��ي��د ج���داً ول��ك��ل ط��الب 

العائلة  راه��ب��ات  م��در���س��ة 

املقد�سة. واىل مزيد من التقدم 

والنجاح.

مبروك هادي 
ربيع إيعالي

حفل تخريج طالب جمعية العمل النسوي 

الرابطة الثقافية                 الرابطة الثقافية                الرابطة الثقافية                الرابطة الثقافية                الرابطة الثقافية

 North media Network دورة القيادة والتاثير عبر االتيكيت االجتماع التنسيقي لشبكة

 محاضرة عن التوعية الصحية و تنمية الدخل
للمحاضر الدكتور احمد السليمان من االردن 

الرابطة الثقافية تقدم التهنئة لرؤساء
وأعضاءمجلسي بلديتي طرابلس و الميناء

عرض مسرحي بعنوان حكاية على المحك حفلة فنية لفرقة وحدن 

يعلن صالون نايا للسيدات عن عرضه االقوى لهذا الصيف
شد واضاءة البشرة - اخفاء الهاالت السوداء -شد الرقبة

minutes face lift - 90 seconds eye lift 5
minute collagen lift - 1 minute wrinkle erase 1

Oxygenating spa facial mask
مع نتائج فورية

وداعاً للبوتوكس والفيلر والعمليات اجلراحية
مكياج اعراس ومناسبات

الهيكلية – املطل االزرق - داخل مشروع  la belle vue ط 1
03 068852  71 316072
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اأهلي و اأخواين اأبناء طرابل�س احلبيبة .

حتية و بعد، 

لقراءة  معي   امل�سي  يف  بداية  اأ�ستاأذنكم 

من  اأحاول  اإذ  متاأنية،  قراءة  الديباجة  هذه 

خاللها الوقوف على واقع العمل البلدي يف 

بلدية طرابل�س، و ا�ست�رصاف معامل ال�سنوات 

ال�ستة القادمة، يف مقاربة من وجهة نظري 

جاهداً  اأ�سعى  �سوف  وروؤي��ة  ال�سخ�سية، 

ثم  وج��ل،  عز  باملوىل  م�ستعينا ً لرتجمتها 

بالإرادات اخلرية و الهمم العالية و الرغبات 

ال�سادقة لل )16010 مواطنا ًالذين اأولوين 

طرابل�س  �ساأن  يف  النا�سطني  ولكل  ثقتهم( 

العام و الزمالء يف املجل�س البلدي اجلديد.

ان  قطعًا  �سي�سعدين  طرابل�س،  يف  اأهلي 

�سفحات  وبع�س   املنا�سري  عر  بكم  األتقي 

املطبوعات ال�سادرة يف مدينتنا احلبيبة عند 

كل اإ�ستحقاق ومنا�سبة، لأطلعكم على �سري 

العمل يف جمل�سكم البلدي اجلديد، ولنت�ساور 

جميعنا ملا فيه خري ورفاه هذه املدينة الغالية 

ويليق  ينا�سب  ما  قاعدة  على  قلوبنا،  على 

باملدينة، دخول يف احلداثة املدنية، دون لفظ 

اأ�س�ست عليها طرابل�س، وكانت  القيم التي 

عقدا ً اإجتماعيا ً بني اأهلها لقرون .

البلدية  الإنتخابات  نتائج  اأن  ل �سك يف 

من  جمموعة  طياتها  يف  حتمل  الأخ���رية، 

تبا�سري  حتمل  فهي  والر�سائل،  ال��دللت 

ال�سيا�سي،  القيد  من  التفلت  واإرها�سات 

ال�سابق،  البلدي  املجل�س  اآداء  عّطل  الذي 

اإزدواجية  البلدية رهينة  ف�سقطت خدمات 

ولء، بني املدينة بذاتها وبني �سيا�سييها، وانا 

ح�سل،  ما  وحتليل  تفنيد  بوارد  ل�ست  هنا 

التمثيل  )ح�س�س(  �سقوط  واقعة  اأن  غري 

الطوائف  يف  واأهلنا  لإخواننا  الطائفي 

امل�سيحية والعلوية الكرمية، ت�ستوجب كلمة 

الوزير  معايل  مبادرة  طرح  يف  متّثل  حق، 

املر�سحني  اأ�سماء  و�سع  يف  ريفي،  اأ�رصف 

»قرار  لئحتي  على  والعلويني  امل�سيحيني  

من  كانت  التي  و»لطرابل�س«،  طرابل�س« 

لالأ�سف  لكنها  �ست�سمن و�سولهم،  املوؤكد 

واإع��ت��داد  �سعور  بفعل   ، جت��اوب��ا ً تلق  مل 

القوة،  بفائ�س  املتحالفة  الكرى  القوى 

نتائج  فكان عليها نقمة ل نعمة، وحكت 

�سناديق الإقرتاع بفعل مزاج الناخبني العام 

 Le geant“ الورقي«  »العمالق  حكاية 

�سدد  �سخ�سيًا  اأين  على   .”de papier
على  يرتكز  قانون  اأي  و�سد  املحا�س�سة، 

ي�سمن  وطني  قانون  مع  اأنا  طائفي،  متثيل 

اأجد  ول  بالطائفية،  ل  باملواطنية  حقنا 

�سريا ً يف اأن ميثلني م�سيحي اأو علوي، اأو 

ويف  وطني،  معيار  وفق  كالهما  اأمّثل  اأن 

اأحد  مدينة �سغرية مثل طرابل�س، ل يظنن 

اأنه مبناأى عن بالء اإذا عم، اأو عن خري ورفاه 

اإذا اأنت�رص . 

من ناحيتي، اأنا ل اأ�سكك و ل اأ�سك حلظة 

الفائزين  الزمالء  وكفاءاآت  نوايا  واحدة يف 

املرحلة  اأرجوه يف  ما  وكل  الالئحتني،  من 

املقبلة، اأن تبقى التجاذبات ال�سيا�سية بعيدة 

عن املجل�س البلدي، فنحن كمجل�س جديد 

بجدية  العمل  نريد    - واأع�ساء  رئي�سا ً    -

و�سدق و �سفافية واإخال�س لطرابل�س، من 

يف  لنا  مّنة  ول  والواجب،  التكليف  باب 

ذلك على اأحد، واحذر �سيا�سيي طرابل�س، 

اأن اأي عرقلة مل�سرية الإمناء البلدي اجلديدة، 

ي�سطاد  من  على  كارثية  نتائجها  �ستكون 

يف  عرو�س،  و�ستهز  العكر،  املاء  يف  منهم 

�سبق  وقد  القادمة،   النيابية  الإنتخابات 

واختروا عينة يف هذه الإنتخابات.

البلدي،  العمل  عن  للحديث  بالعودة 

مثقل  احلايل  املجل�س  كاهل  اأن  يف  �سك  ل 

باإرث ثقيل، ولي�س من الإن�ساف اأن نتوقع 

منه اإجرتاح معجزات حلول تراكمات �سار 

قيا�سي،  يحت�سب، يف زمن  عمرها زمن ل 

املطلوبة  ال�سماح  ف��رتة  تعني  ل  وكذلك 

املجتمع  م��وؤاآزرة  غياب  اجلديد،  للمجل�س 

وتقييم  ن�ساطاتها  ومتابعة  لبلديته،  املحلي 

بني  م�سرتكة،  م�سوؤولية  فالنجاح  اآدائها، 

احد  وتقاع�س  والبلدية،  املحلي  املجتمع 

باملرجتى  ي�رص  اىل خلل كبري  يوؤدي  الطرفني 

من النفع العام.

اأيها ال�سادة،

�سابقة،  �سحفية  لقاءاآت  يف  تناولت  لقد 

يف  تنفيذه  املزمع   عملي  برنامج  من  بع�سًا 

اأفكارا  وت�سمنت  القادمة،  ال�ستة  ال�سنوات 

ً رئي�سة من اأبرزها:

قطاع  وتعزيز  البلدية  هيكلية  -  تطوير 

اخلدمات فيها.

- اإزالة التعديات 

- تنظيم الب�سطات 

- تاأمني بطاقة �سحية لكل مواطن 

- حل اأزمة ال�سري 

- اإن�ساء النقل امل�سرتك 

-  تفعيل اللجان البلدية وحتويلها اىل خاليا 

عمل للدرا�سات والتخطيط.

التي  اخلم�سية  اخلطة  تنفيذ  -  متابعة 

و�سعها فريق الهند�سة والتخطيط لإمناء 

اإنقاذ  هيئة  مع  )بالتعاون  طرابل�س، 

من  املعنية،  اجلهات  وكل  طرابل�س( 

وزارات وجمل�س الإمناء والإعمار.

-  تطوير اإحتاد بلديات الفيحاء و تفعيله جلة 

اإن�ساء امل�ساريع امل�سرتكة بني بلدياته.

املعّجل  املهني  التاأهيل  -  تكثيف دورات 

للعاطلني عن العمل .

و اأ�سيف اليوم:

-  معاجلة اأكالف فاتورة كهرباء مولدات 

الإ�سرتاك املرتفعة، اأ�سوة باأغلب بلديات 

لبنان. 

- اإن�ساء دائرة دعم التعليم .

- م�ساحلة طرابل�س مع الإعالم .

الأوىل  للوهلة  تبدو  قد  مللفات،  عناوين 

بّراقة، لكّنها يف نف�س الوقت ثقيلة ومتعبة، 

الرئي�س  ح�رصة  مع  تباعا ً  بتنفيذها  و�ساأبداأ 

البلدي،  املجل�س  يف  ال��زم��الء  وال�����س��ادة 

بح�سب �سلم اأولويات.

اأيها الأخوة والأ�سدقاء 

كبداية،  خم�سة  عناوين  اأنتقيت  لقد 

قناعاتي  م��ن  اإن��ط��الق��ًا  معكم،  ملعاجلتها 

مل  اإذا  تتحقق،  فعلية  تنمية  ل  اأن  الرا�سخة 

الب�رص، وان ل  يكن الإ�ستثمار الأ�سا�سي يف 

جناح يتحقق اإل اإذا كانت ال�رصاكة فعلية، ل 

�سورية، بني البلدية واملجتمع املدين . لذك 

نظري  وجهة  من  الطارئة  اخلم�سة  اأهدايف 

هي:

ك�رصيك  املحلية،  اللجان  دور  -  تفعيل 

اأ�سا�سي يف العمل البلدي .

املعّجل  املهني  التاأهيل  -  تكثيف دورات 

مروحة  وتو�سيع  العمل،  عن  للعاطلني 

حاجة  مع  متا�سيًا  الإخت�سا�سات، 

ال�سوق.

-  معاجلة اأكالف فاتورة كهرباء مولدات 

باأغلب  اأ���س��وة  املرتفعة،  الإ���س��رتاك 

بلديات  بني  بالتن�سيق  لبنان،  بلديات 

الإحت����اد و���س��ع��ادة امل��ح��اف��ظ، رف��ع��ا ً 

كاهل  على  الواقع  والإ�ستغالل  للغنب 

املواطنني.

بالتعاون  التعليم،  دعم  دائ��رة  -  اإن�ساء 

واملنظمات  الإحت����اد،  ب��ل��دي��ات  م��ع 

عر  ال�سديقة،  املانحة  حكومية  الغري 

لطالب  متتابعة  تدريبية  دورات  تنظيم 

م�ستوياتهم  لرفع  الر�سمية  ال�سهادات 

يف جميع املدار�س و يف جميع املواد.

-  م�ساحلة طرابل�س مع الإعالم )املركزي 

املدينة  اإعالميي  مع  بالتعاون  والدويل( 

حلق  قد  فمدينتنا  الإخت�سا�س،  واهل 

حلق،  م��ا  الإع��الم��ي  الظلم  م��ن  بها 

احلقيقي،  وجهها  اإظهار  واجبنا  ومن 

واإعادتها بقوة على اخلارطة اللبنانية.

كما يجب تفعيل دائرة الإعالم يف البلدية 

ل  اإذا  الأل��ك��رتوين،  الإع��الم  وخ�سو�سا ً 

التوا�سل  و�سائل  فعالية  احد  على  يخفى 

واملطلوب  املدينة،  ت�سويق  يف  الإجتماعي 

حكما ً اأن يبداأ �رصيعا ً هذا الت�سويق ب�سورة 

ح�سارية.

الأحيان  بع�س  يف  يطراأ  قد  ال�ّسادة،  اأيها 

يف  النظر  اإع���ادة  على  جترنا  اأح����داث، 

التكتيك، ولكنني اأوؤكد اإلتزامي باإ�سرتاتيجيا 

خدمة املدينة اأمامكم، على اأن اوافيكم بكل 

جديد تباعا ً، عر الإعالم الذي �سيغلب عليه 

طابع املقالة ال�سهرية يف �سحف ودوريات 

عدة ت�سدر �سمال .

ما تقّدم، هو ما �ساأ�سعى اىل تنفيذه جاهداً 

البلدي  املجل�س  يف  والزمالء  الرئي�س  مع 

من  اإنطالقًا  املدين  املجتمع  موؤ�س�سات  ومع 

اجلمعيات  بكل  مروراً  طرابل�س  اإنقاذ  هيئة 

والأفراد النا�سطني يف جمال اخلدمة العامة. 

اأخواين، هذا بريدي الآيل

 karim.bash@outlook.com
 06437895 وهذا رقم هاتفي مكتبي 

وهو باخلدمة يوميًا من العا�رصة �سباحًا حتى 

نقد  اأو  اإق��رتاح  اأو  اأمر  لأي  ظهراً،  الثانية 

ي�سب يف ال�سالح العام.  

دعواتكم / و لي�س لالإن�سان اإل ما �سعى .

ع�س� جمل�س بلدية طرابل�س - رئي�س جلنة التجار

لؤي المقدم: لنتشاور جميعنا لما فيه خير ورفاه طرابلس
هذه المدينة الغالية على قلوبنا


