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ميقاتي يستقبل السفير الصيني
ويبحث مع األحمد في شؤون المخيمات الفلسطينية

اللجنة  ع�ضو  ميقاتي  جنيب  الرئي�س  ا�ضتقبل 

املركزية حلركة "فتح" الفل�ضطينية وامل�رشف على 

امن املخيمات الفل�ضطينية يف لبنان عزام الأحمد.

دولة  "اإطلعت  ال��زي��ارة:  بعد  الحمد  وق��ال 

فل�ضطني  يف  الأو���ض��اع  على  ميقاتي  الرئي�س 

حممود  الفل�ضطيني  الرئي�س  حتيات  اليه  ونقلت 

املتعلقة  الخرية  التطورات  عن  وحتدثنا  عبا�س، 

القليمي  التحرك  ظل  يف  الفل�ضطينية  بالق�ضية 

اجلديدة،  المريكية  الدارة  و�ضول  مع  والدويل 

ال�ضعب  اأه��داف  وحتقيق  ال�ضالم  عملية  لحياء 

الفل�ضطيني يف حريته وا�ضتقالله وانهاء الحتالل 

الن�ضاط  على  واطلعته  امل�ضتقلة.  دولته  واقامة 

عرب  اح��ت��الل  ك�ضلطة  املتوا�ضل  ال�رشائيلي 

القد�س  تهويد  وحم��اولت  ال�ضتيطاين،  التو�ضع 

وتغيري  وامل�ضيحية  ال�ضالمية  باملقد�ضات  وامل�س 

كذلك  هويتها.  وتغيري  الدميوغرافية  معاملها 

النق�ضام  املبذولة لنهاء حال  حتدثنا عن اجلهود 

لتمكني  ا�ضا�ضيا  �رشطا  ذلك  باعتبار  الفل�ضطيني 

الطريق  قطع  من  الفل�ضطينية  والقيادة  ال�ضعب 

تنفيذ  من  التهرب  ا�رشائيل  حم��اولت  كل  على 

قرارات ال�رشعية الدولية واللتفاف على ما حتقق 

فل�ضطينيا".

وا�ضتقبل الرئي�س ميقاتي �ضفري ال�ضني وانغ كي 

جيان وعر�س معه العالقات بني البلدين.

»البلمند« تفتتح كلية عصام فارس للتكنولوجيا

البطريرك  برعاية  البلمند،  جامعة  افتتحت 

للتكنولوجيا  فار�س  اليازجي، كلية ع�ضام  يوحنا 

وجتهيزها  ان�ضاوؤها  مت  والتي  عكار،  بينو  يف 

بتمويل من النائب ال�ضابق لرئي�س احلكومة ع�ضام 

فار�س.

اجلمهورية  رئي�س  ممثل  الح��ت��ف��ال  ح�رش 

رئا�ضة  ل�ضوؤون  الدولة  وزير  عون  مي�ضال  العماد 

اجلمهورية بيار رفول، ممثل رئي�س جمل�س النواب 

نبيه بري النائب ن�ضال طعمة، ممثل رئي�س جمل�س 

يعقوب  الدفاع  وزي��ر  احلريري  �ضعد  ال��وزراء 

عز  هيثم  ميقاتي  جنيب  الرئي�س  ممثل  ال�رشاف، 

ب�ضارة  الكاردينال مار  املاروين  البطريرك  الدين، 

اللبنانية  اجلمهورية  مفتي  ممثل  الراعي،  بطر�س 

القا�ضي  ال�ضيخ  دري��ان  اللطيف  عبد  ال�ضيخ 

واملغرتبني  اخلارجية  وزير  ممثل  عرميط،  خلدون 

العمل  وزير  ممثل  �رشغام،  اأ�ضعد  با�ضيل  جربان 

الدولة  وزي��ر  ممثل  ر�ضا،  �ضامي  كبارة  حممد 

ل�ضوؤون النازحني معني املرعبي �ضفوان املرعبي، 

العزيز،  عبد  قا�ضم  الدويهي،  ا�ضطفان  النواب: 

زهرمان  خالد  حبيب،  خ�رش  حبي�س،  ه��ادي 

"املردة" النائب  تيار  وريا�س رحال، ممثل رئي�س 

�ضليمان فرجنية النائب ال�ضابق كرمي الرا�ضي، ممثل 

النائب  النائب بطر�س حرب كمال حرب، ممثل 

النائب  دي��ب،  ج��ورج  املحامي  ح��ردان  اأ�ضعد 

معلويل،  مي�ضال  النواب  جمل�س  لرئي�س  ال�ضابق 

وابنته  وفار�س  جناد  وجناله  هال  وزوجته  فار�س 

وجيه  املرعبي،  طالل  ال�ضابقون:  النواب  نور، 

الرا�ضي، م�ضطفى ها�ضم، جمال  البعريني، كرمي 

ح�ضني  علي  وم�ضطفى  يحيى  حممد  ا�ضماعيل، 

و�ضخ�ضيات.

افتتاح حديقة الحدادين بعد تأهيلها من قبل »العزم«
بالتعاون مع UN habitat وبلدية طرابلس

الجتماعية«  وال�ضعادة  العزم  »جمعية  اقامت 

 UN بالتعاون برنامج المم املتحدة لتطوير املدن

habitat، وبلدية طرابل�س حفل افتتاح حلديقة 
احلدادين العامة  بعد اعادة تاأهيلها بح�ضور زياد 

احتاد  رئي�س  ميقاتي،  الرئي�س جنيب  ممثاًل  ميقاتي 

يوم«  و«اّنا  الدين،  قمر  احمد  الفيحاء  بلديات 

وح�ضد  لبنان،  يف  الرنوجية  ال�ضفارة  عن  ممثلة 

عن  وممثلني  واملدنية  الجتماعية  الفعاليات  من 

جمعيات حملية.

�رشيط  وق�س  اللبناين  الوطني  الن�ضيط  بعد 

فيها  �ضكر  كلمة  الدين  قمر  القى  الفتتاح، 

تاأهيل  اإع��ادة  يف  امل�ضاركة  اجلهات  و  »العزم« 

هذه احلديقة، م�ضيداً بهمة القيمني على اجلمعية. 

ولفت اىل ان البلدية لن توفر جهداً يف الوقوف 

اىل جانب كل من ميد يد امل�ضاعدة يف امناء املرافق 

احليوية يف طرابل�س.

وعلى هام�س احلفل، اأكد ميقاتي اأن اهمية هذا 

العمل هو اأن تثبت جمعية طرابل�ضية جدارتها يف 

ال�رشاكة مع منظمة دولية، منوهًا بان هذا امل�رشوع 

بعيداً  الطفال  للعب  اآمنة  اماكن  تاأمني  �ضاأنه  من 

عن اخلطر، يف منطقة اأحوج ما تكون اإىل ذلك، 

نظراً لكونها من اأكرث املناطق �ضعبية يف لبنان.

الخرية،  تكون  لن  اخلطوة  »هذه  وا�ضاف: 

�ضت�ضهدها  �ضاملة  امنائية  حركة  من  جزء  هي  بل 

عا�ضمة ال�ضمال«.

الربنامج  يف  ال�ضمال  منطقة  من�ضق  جهته  من 

اأن  يف  �ضك  »ل   : ل�«العزم«  قال  �ضندر  �ضامر 

اجلمعيات  ابرز  من  هي  وال�ضعادة  العزم  جمعية 

النا�ضطة على ال�ضعد كافة، وهي �رشيك مثايل يف 

امناء طراب�س، وقد مت التفاق على عمل م�ضرتك 

ملدة ثالث �ضنوات للنهو�س بالفيحاء«.

يف  رع��ى  قد  ميقاتي  جنيب  الرئي�س  وك��ان 

ت�رشين الثاين املا�ضي توقيع التفاقية بني »العزم« 

احتاد  رئي�س  بح�ضور    »UN Habitat« و 

بلدية  ورئي�س  الدين  قمر  اأحمد  الفيحاء  بلديات 

امليناء عبد القادر علم الدين.
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زيارة النائب كاظم الخير 

كاظم  النائب  اجل�رش  نبيل  املهند�س  والإعمار  الإمناء  جمل�س  رئي�س  ا�ضتقبل 

اخلري يرافقه وفد من روؤ�ضاء بلديات املنطقة. وجرى خالل الجتماع مراجعة 

عدد من امل�ضاريع الإمنائية العائدة ملنطقتي املنية - ال�ضنية التي يقوم املجل�س 

بتنفيذها وخ�ضو�ضًا م�ضاريع املياه.

لجنة أصدقاء األسير يحيى سكاف زارت ضريح 
عماد مغنية بمناسبة عيد المقاومة و التحرير

زار وفد من جلنة اأ�ضدقاء الأ�ضري يحيى �ضكاف تقدمه رئي�س اللجنة جمال 

�ضكاف، �رشيح ال�ضهيد عماد مغنية و ال�ضهيد م�ضطفى بدر الدين و اأ�رشحة 

�ضكاف  جمال  وتوجه  الغبريي.  يف  ال�ضهيدين  رو�ضة  يف  املقاومة  �ضهداء 

باأ�ضم اأ�ضدقاء عميد الأ�رشى يحيى �ضكاف بالتحية للقافلة الطويلة من �ضهداء 

ال�ضهداء املقاومني هي مبنا�ضبة عيد  الزيارة لأ�رشحة  اإن هذه  املقاومة، و قال 

اأهايل  ثبات  و  لل�ضهداء  الذكية  الدماء  بف�ضل  الذي حتقق  التحرير  و  املقاومة 

اجلنوب و �ضمودهم يف وجه العدو ال�ضهيوين. ويف اخلتام جال الوفد على 

كافة اأ�رشحة ال�ضهداء حيث قراأو الفاحتة عن اأرواحهم.

مؤتمر صحافي مشترك للوزيرين كبارة والمرعبي 
حول النازحين السوريين

عقد وزير العمل حممد كبارة، ووزير 

الدولة ل�ضوؤون النازحني معني املرعبي، 

موؤمترا �ضحافيا م�ضرتكا يف وزارة العمل 

ال�ضوري  والنزوح  »لبنان  عنوان  حتت 

- تداعيات املناف�ضة يف �ضوق العمل«، 

بح�ضور مدير عام وزارة العمل جورج 

من  ودوائ���ر  م�ضالح  وروؤ���ض��اء  اي��دا 

الوزارتني .

جاء  كلمة  كبارة  الوزير  اٍلقى  وقد 

فيها: ما يهمنا هو وجع و�رشخة النا�س 

العمل  عن  العاطلني  ال�ضباب  وخا�ضة 

الأجنبية  العمالة  مزاحمة  ب�ضبب   لي�س 

فح�ضب، بل برتاجع م�ضتويات احلماية 

بتوفري  املتعلقة   تلك  الجتماعية، 

والتقدميات  ودميومتها  العمل  فر�س 

الإجتماعية.

لزم��ة  الرتاكمي  ال�ضياق  ه��ذا  يف 

البطالة بفعل الو�ضع القت�ضادي املرتدي 

تراجع  حيث  �ضنوات  منذ  لبنان   يف 

فر�س  وتدنت  باملئة  واح��د  اإىل  النمو 

ناهيك  الإنتاجية،  وانخف�ضت  العمل 

املنطقة  يف  املتالحقة  الأزم���ات  ع��ن 

العربية وتداعي موؤ�رشات الإنتاجية على 

امل�ضتويني العربي والدويل.

ث��م حت���دث ال��وزي��ر امل��رع��ب��ي: اإن 

يف  نواجهها  التي  الأ�ضا�ضية  التحديات 

توتُّرات  ت�ضبب  والتي  املو�ضوع  هذا 

املُ�ضيفة  املجتمعات  ب��ني  م��ت��زاي��دة 

تتلخ�س  النَّازحني  وجمتمعات  اللُّبنانيَّة 

م�ضكلة  املتزايدة،  البطالة  م�ضكلة  ب�: 

التي  العمل  قطاعات  خارج  املناف�ضة 

وم�ضوؤولية  اللبناين  القانون  بها  ي�ضمح 

اللبناين  يطردون  الذين  العمل  اأرب��اب 

املناف�ضة  م�ضكلة  ال�ضوري،  لتوظيف 

قانونية،  غري  جتارية  موؤ�ض�ضات  بفتح 

التمويل املتوفر الذي يخلق فر�س عمل 

يقع  ول  منظم  وغري  ع�ضوائي  ب�ضكل 

من �ضمن روؤية تنموية وا�ضحة، وجود 

عدد �ضخم من املواطنني ال�ضوريني يف 

الفقر  خط  وحتت  عمل  اأي  دون  لبنان 

ما ينعك�س �ضلبًا اأي�ضًا على الو�ضع العام 

يف البلد.

اجلميع  يتحمل  اأن  الوحيد  احل��ل 

الدويل  املجتمع  من  ابتداًء  م�ضوؤولياتهم 

والبلديات  كافة  بوزاراتها  واحلكومة 

والقطاع اخلا�س واملجتمع املدين. 

»االعالم في مهب االزمات«  ندوة من تنظيم جامعة »العزم«
مهب  يف  »الع��الم  عنوان:  حتت 

»العزم«  جامعة  نظمت  الزم��ات«، 

ندوة حا�رش فيها رئي�س حترير �ضحيفة 

حترير  رئي�س  �ضالم،  �ضالح  ال��ل��واء 

طالل  ال�ضابق  »ال�ضفري«  �ضحيفة 

�ضلمان، ورئي�س حترير »النوار« رفيق 

خوري، وادارها نائب رئي�س املجل�س 

عو�س،  ابراهيم  ل��الع��الم  الوطني 

وذلك يف حرم اجلامعة بطرابل�س.

جنيب  الرئي�س  ممثل  الندوة  ح�رش 

الوزير  ميقاتي،  الله  د.عبد  ميقاتي 

ر�ضا  �ضامي  دربا�س،  ر�ضيد  ال�ضابق 

احمد  كبارة،  العمل حممد  وزير  ممثاًل 

حممد  ال�ضابق  الوزير  ممثاًل  ال�ضفدي 

الوزير  ممثاًل  عبيد  ال�ضفدي،ايلي 

�ضناوي  اهلل  عبد  عبيد،  جان  ال�ضابق 

كرامي،  في�ضل  ال�ضابق  الوزير  ممثاًل 

احمد  الفيحاء  بلديات  احتاد  ،رئي�س 

وال�ضمال  طرابل�س  مفتي  الدين،  قمر 

بال�ضيخ  ممثاًل  ال�ضعار  مالك  د.ال�ضيخ 

نا�رش ال�ضالح، وح�ضد من العالميني 

والفعاليات الجتماعية والثقافية . 

كلمة  ثم  ب��داي��ة،  الوطني  الن�ضيد 

�ضناوي  ن�رشين  القتها  ترحيبية 

عر�ضت فيها واقع العالم وخ�ضو�ضًا 

بعد التحولت يف العامل العربي.

احل�ضور  من  واأ�ضئلة  نقا�ضات  وبعد 

بني  العالقة  طبيعة  ح��ول  متحورت 

والإع����الم  الكال�ضيكي  الإع����الم 

على  احلفاظ  وكيفية  الإل��ك��رتوين، 

الو�ضائل الإعالمية وحمايتها م�ضتقباًل، 

جامعة  با�ضم  تكرميية  دروع  تقدمي  مت 

»العزم« اإىل امل�ضاركني يف الندوة.

كرامي يستقبل السفير المصري في لبنان
عمر  في�ضل  ال�ضابق  الوزير  ا�ضتقبل 

�ضفري  طرابل�س  يف  دارت���ه  يف  ك��رام��ي 

نزيه  لبنان  يف  العربية  م�رش  جمهورية 

النجاري يرافقه اركان ال�ضفارة.

امل�رشي:  ال�ضفري  ق��ال  ال��ل��ق��اء،  بعد 

عمركرامي،  في�ضل  معايل  بلقاء  �ُضعدت 

من  وا�ضتهلها  طرابل�س  مدينة  ازور  وان 

كرامي  عائلة  ان  وبالتاأكيد  كرامي،  دارة 

عام  ب�ضكل  اللبنانية  ال�ضيا�ضة  يف  عريقة  

ويف طرابل�س ب�ضكل خا�س، وقد تبادلنا 

الراء ب�ضكل عام وتباحثنا باأحوال املنطقة 

توؤثر  التي  الو�ضاع  ب�ضكل خا�س وهي 

الفرتة  حتمل  ان  وناأمل  م�ضتقبلنا،  على 

ال�رشاعات  لكل  �ضيا�ضية  حلول  القادمة 

�ضعوبنا   تتفرغ  حتى  املنطقة  يف  الدائرة 

بالدول  اللحاق  من  وتتمكن  للتنمية 

املتقدمة.

�ضعادة  دائما  كرامي:  قال  جهته،  من 

طرابل�س  يف  به  مرحب  امل�رشي  ال�ضفري 

وكانت   م�رشي  هواها  طبيعتها  يف  التي  

يقال عنها دائما ان طرابل�س هي القاهرة 

دائما،  به  مرحب  هو  لذلك  ال�ضغرى، 

وكان هناك تباحث يف الكثري من المور 

وكان  املحلية،  وحتى  والدولية  القليمية 

هناك تطابق يف وجهات  النظر فيما يتعلق 

تعاين  التي  لل�ضعوب  امل�ضرتكة  بالهداف 

وو�ضع  واره��اب  اح��داث  من  تعانيه  ما 

اقت�ضادي �ضيئ.  
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ندوة ثقافية حول كتاب د.عطية 
»الثقافة الشعبية،المعنى في القول والمغنى«

نّظم »مركز ال�ضفدي الثقايف« بالتعاون مع »جرو�س بر�س نا�رشون« ندوة 

حول كتاب الدكتور عاطف عطية اجلديد »يف الثقافة ال�ضعبية العربية، املعنى 

طالب  في�ضل  الثقافة  لوزارة  ال�ضابق  العام  املدير  اأدارها  واملغنى«  القول  يف 

الدكتورة  اللبنانية  اجلامعة  الجتماعية يف  العلوم  معهد  عميدة  فيها  وحا�رش 

يف  املو�ضيقى  وعلم  املو�ضيقى  لكلية  الكادميي  واملدير  جنار،  حيدر  مارلني 

اللبنانية الدكتور هياف يا�ضني، وال�ضاعر حامت خمايل. وح�رش الندوة  اجلامعة 

ح�ضد من الكادمييني واجلامعيني واملهتمني يف ال�ضعر والأدب.

ندوة وتوقيع كتاب للدكتوران عمر تدمري وكوثر سرحان
»صفحة نادرة من تاريخ طرابلس البحري« في مركز الصفدي

برعاية النائب حممد ال�ضفدي، نّظم »مركز ال�ضفدي الثقايف« حفال لتوقيع 

كتاب »�ضفحة نادرة من تاريخ طرابل�س البحري، غزوة ليو الطرابل�ضي اإىل 

�ضالونيك عام 904 م« من تقدمي ومراجعة تاريخية للدكتور عمر عبد ال�ضالم 

ممثل  �رشحان، يف ح�ضور  كوثر  للدكتورة  وترجمة وحتقيق  ودرا�ضة  تدمري 

بال�ضتاذ  ممثال  كبارة  حممد  العمل  وزير  ال�ضفدي،  فيوليت  ال�ضيدة  الراعي 

زيادة،  كمال  حممد  بالأ�ضتاذ  ممثال  ريفي  اأ�رشف  ال�ضابق  الوزير  ر�ضا،  �ضامي 

خالد  ال�ضتاذ  البلدية  الدين،ع�ضو  قمر  احمد  ال�ضتذ  طرابل�س  بلدية  رئي�س 

طالب  في�ضل  الثقافة  لوزارة  ال�ضابق  العام  املدير  ناجي،  طه  ال�ضيخ  تدمري، 

وح�ضد من املهتمني.

العلي عمران،  الثقايف« نادين  بداية كلمة ترحيبية ملديرة »مركز ال�ضفدي 

اإىل حتقيقه منذ  الكتاب ب�»حللم الذي �ضعى  ثم حتدث تدمري الذي و�ضف 

م�ضرية  تروي  التي  املخطوطة  �رشحان  د.  وفّندت  عاما«.  اربعني  من  اكرث 

تدمري و�رشحان  اخلتام، وقع  �ضالونيك. ويف  اإىل  ليو وغزواته من طرابل�س 

الكتاب للحا�رشين.

أحمد الصفدي في تكريم المتحد: فريقنا على قلب رجل واحد

طرابل�س  املتحد  ن��ادي  رئي�س  اأك��د 

اأف�ضل  قدم  الفريق  اأن  ال�ضفدي  اأحمد 

اللبنانية،  ال�ضلة  كرة  بطولة  يف  لديه  ما 

واحد  رجل  قلب  على  لعبوه  وكان 

لعبوا من اأجل قمي�س املتحد، ومن اأجل 

باحلب  احلب  بادلتهم  التي  طرابل�س 

والوفاء بالوفاء.

حفل  خ��الل  ج��اء  ال�ضفدي  ك��الم 

بيتنا على  اأقيم يف مطعم  تكرميي  ع�ضاء 

ال�ضيد  من  بدعوة  املتحد  نادي  �رشف 

مطاعم  �ضل�ضلة  ممثل   ( البقار  ح�ضن 

النادي(  مل�ضرية  الداعمني  واأح��د  بيتنا 

»�ضفري  ل�  بالن�ضبة  البطولة  اإنتهاء  ملنا�ضبة 

اىل  فيه  �ضارك  وال�ضمال«  طرابل�س 

الهيئة  من  اأع�ضاء  ال�ضفدي  جانب 

الدارية وجمل�س الأمناء، واجلهاز الفني 

والالعبني ورابطة اجلمهور.

فيها  �ضكر  كلمة   ال�ضفدي  واألقى 

عائلة نادي املتحد على كل ما قدمته من 

اأظهر  ما  احلايل،  املو�ضم  خالل  جهود 

م�ضتوى،  واأف�ضل  حلة  باأجمل  املتحد 

نحو  ي�ضعى  وعنيدا،  قويا  فريقا  وبدا 

بروح  ويلعب  دائ��م،  ب�ضكل  الأف�ضل 

قتالية وبرجولة قل نظريها، وخ�ضو�ضا 

يف مباريات املربع الذهبي.

»التحكيم التجاري الدولي«  لقطاع محامي العزم

ن��دوة  ال��ع��زم  حمامي  قطاع  اأق���ام 

الدويل«،  التجاري  حول »التحكيم 

للم�ضت�ضار الدويل ورئي�س الأكادميية 

فار�س  والتطوير   للتدريب  اخلليجية 

الثقايف-  العزم  مركز  يف   ال�ضمري، 

اأدارها  بيت الفن يف ميناء طرابل�س، 

للمحاماة  اللبناين  امل��رك��ز  رئي�س 

والتدريب املحامي اأحمد �ضندب.  

ثم  بداية،  اللبناين  الوطني  الن�ضيد 

�ضندب،  للمحامي  ترحيبية  كلمة 

وبعد عر�س فيلم موجز عن الأكادميية 

بداأ  والتطوير،  للتدريب  اخلليجية 

ِقدم  اإىل  بالإ�ضارة  ال�ضمري  كالمه 

املتعددة  تبعًا  وتعريفاته  التحكيم 

لجتهاد الفقهاء.  

توقيع  مت  املحا�رشة،  ختام  ويف 

الأكادميية  بني  التعاون  بروتوكول 

اللبناين  بال�ضمري،  واملركز  ممثلة 

ممثاًل  والتدريب  للمحاماة  ال��دويل 

اخلتام  دربا�س.  ويف  �ضهري   مبديرته 

تبادل ال�ضمري ومن�ضق قطاع حمامي 

العزم املحامي  ممتاز معرباين الدروع 

التقديرية.

ندوة فنية بين »مؤسسة الصفدي الثقافية« و»منتدى أصدقاء فريد االطرش«
ال�ضفدي  »موؤ�ض�ضة  نّظمت 

»منتدى  مع  بالتعاون  الثقافية« 

ندوة  الأط��ر���س«  فريد  ا�ضدقاء 

»فريد  كتاب  ح��ول  فنية  ثقافية 

لرئي�س  ع�رشه«  نابغة  الط��ر���س 

اأحياها  الحمدية  حممود  املنتدى 

اللطي  رمي��ون  �ضندي  الفناَنني 

مبرافقة  غناًء  �ضعبان  خ�رش  وحمّمد 

ال�ضتاذين اديب �ضعبان عزفا على 

العود و�ضليم اجلوين على الأورغ. 

املديرة  اإىل  اإ�ضافة  الندوة  وح�رش 

بغدادي  �ضمرية  للموؤ�ض�ضة  العامة 

من  عبيه  منطقة  اأه��ايل  من  ح�ضد 

الفّن  وحمبي  ال�ضوفية  عاليه  ق�ضاء 

والثقافة.

»فريد  اأّن  اإىل  بغدادي  واأ�ضارت 

والثقافة  الفّن،  يج�ّضد  الطر�س 

مع  را�ضخة  تبقى  التي  املو�ضيقية 

مرور الأزمان«.

من جهته، حتّدث الحمدية عن 

نابغة  العاملي  كتابه »فريد الأطر�س 

حياة  �ضرية  يت�ضمّن  الذي  ع�رشه« 

والفنية  ال�ضخ�ضية  العمالق  الفنان 

والتي طبعت املو�ضيقى العربية«.

لعازف  مداخلة  ك��ان��ت  كما 

الأورغ �ضليم اجلوين، ويف اخلتام، 

وّقع الحمدية كتابه للح�ضور.
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افتتاح حديقة عامة في مدينة المنية

املنية  مدينة  يف  افتتحت 

اعمال  انتهاء  بعد  عامة  حديقة 

تنفيذه  تولت  ال��ذي  امل�رشوع 

الجتماعية  ال�ضوؤون  وزارة 

الإمنائي  املتحدة  الأمم  وبرنامج 

الUNDP بال�رشاكة مع بلدية 

احلكومة  من  وبتمويل  املنية 

الربيطانية. ح�رش حفل الفتتاح 

رول  ال�ضنية   � املنية  قائمقام 

وزارة  ممثلة  الغايل  �ضهري  البائع، 

ال�ضوؤون الجتماعية، امل�ضت�ضار 

م�رشوع  عن  امل�ضوؤول  التقني 

اللبنانية  املجتمعات  دع���م 

امل�ضيفة يف برنامج الأمم املتحدة 

لوجوديت�ضي،  مارينا  الإمنائي 

وح�ضد من ال�ضخ�ضيات.

املنية  بلدية  رئي�س  اأكد  وقد 

»هذا  اأن  زريقة  ظافر  ال�ضتاذ 

بيئية  خطوة  ي�ضكل  امل�رشوع 

جمالية تعك�س حقيقة وطابع 

غبار  لفحها  التي  املنية  مدينة 

م�ضت،  ل��ع��ق��ود  اله��م��ال 

املوقع  هو  ذلك  من  واله��م 

لهذه  احل���ي  ال���ض��رتات��ي��ج��ي 

�ضرتبط  اليوم  فهي  احلديقة، 

وال�ضهل  بال�ضهل،  ال�ضاحل 

باجلبل، ف�ضهول عكار وجبال 

ال�ضنية لطاملا �ضكلت  وجرود 

لالأ�ضواق  الزراعية  العطاء  يد 

اىل  ا�ضافة  والعربية،  اللبنانية 

الرتانزيت  خط  على  وقوعها 

تعود  اأن  ناأمل  الذي  العربي 

احلياة لت�ضخ يف عروقه«.

»مؤسسة الصفدي« تختتم برنامج »مرايتي«

اخ��ت��ت��م��ت »م��وؤ���ض�����ض��ة 

ال�ضفدي« برنامج »مرايتي، 

ال��ف��ّن«  خ��الل  م��ن  التعبري 

مع  بالتعاون  نفذّته  ال��ذي 

يف  اجلديد«  العهد  »مدر�ضة 

امل��راأة«  »اأكادميية  مركزي 

اأقيم  حفل  يف  و»�ضبابنا« 

الثقايف  ال�ضفدي  مركز  يف 

ح�رشه نائب رئي�س املوؤ�ض�ضة 

ال�ضيدة لرا ال�ضفدي حبال، 

رنا  ال�ضيدة  املوؤ�ض�ضة  مديرة 

القطاع  م��دي��رة  امل��ول��وي، 

املوؤ�ض�ضة  يف  الجتماعي 

مديرة  بول�س،  �ضمر  ال�ضيدة 

اأح��الم  ال�ضيدة   امل��در���ض��ة 

الطالب  من  وح�ضد  قّبوط 

امل�ضاركني وذويهم.

 »طارة وخيط« تطلق مجموعة عبايات مشغولة ومطرّزة يدويا
املبارك،  رم�ضان  �ضهر  حلول  اإق��رتاب  ملنا�ضبة 

اجلديدة  جمموعتها  وخيط«  »طارة  جمعية  اأطلقت 

ت�ضمنتها  يدويا  واملطرّزة  امل�ضغولة  العبايات  من 

قاعة  يف  مراد  زهري  العاملي  امل�ضمم  من  م�ضاهمة 

طرابل�س.  الثقايف  ال�ضفدي  مركز  يف  طرابل�س 

ال�ضيدة  اجلمعية  رئي�ضة  اإىل  اإ�ضافة  املعر�س  وح�رش 

ملوؤ�ض�ضة  العامة  امل��دي��رة  حبال،  ال�ضفدي  لرا 

ال�ضفدي ال�ضيدة رنا مولوي، املديرة العامة ملوؤ�ض�ضة 

امل�ضغل  �ضيدات  بغدادي،  �ضمرية  الثقافية  ال�ضفدي 

وامل�ضمم اإيريك ماثيو ريرت وح�ضد من حمّبي املو�ضة.

 معهد العزم الفني يحتفل بتخريج طالبه
للعام الدراسي 2016- 2017

نقول  ال�ضابق  الوزير  برعاية 

الفني  العزم  معهد  اقام  نحا�س، 

للعام  ط��الب��ه  ت��خ��ري��ج  ح��ف��ل 

 ،2017  –  2016 الدرا�ضي 

امناء  جمل�س  رئي�س  بح�ضور 

الله  عبد  الدكتور  العزم  جامعة 

ميقاتي، و رئي�س اجلامعة اأ.د فريد 

العزم  �ضباب  م�ضوؤول  �ضعبان، 

اأهايل  اإىل  اإ�ضافة  �ضناوي،  ماهر 

التعليمية.   الهيئة  واأفراد  الطالب 

اللبناين،  الوطني  الن�ضيد  بداية 

فكلمة ترحيبية لعريف الحتفال 

كلمات  كانت  ثم  عي�س،  حازم 

للخريجني، ثم القى مدير املعهد 

د.ح�ضام يحيى كلمة اأكد خاللها 

ي��زال،  ول  اأدى  املعهد  »اأن 

موؤ�ض�ضوه،  اأراده��ا  التي  الر�ضالة 

�ضوق  ورف��د  الإن�ضان  بناء  يف 

املتخ�ض�ضة،  العاملة  باليد  العمل 

راأ�س  �ضيكون  املعهد  ان  موؤكدا 

خا�ضة  جمتمعنا،  بناء  يف  حربة 

ا�ضتثمار  اإىل  تتزايد  احلاجة  وان 

املهارات املهنية والتقنية«.

عائالت العزم المنتجة أقامت لقاءها السنوي
اق���ام���ت »ع���ائ���الت ال��ع��زم 

املنتجة« لقاءها ال�ضنوي يف �ضالة 

بح�ضور  بطرابل�س،  الفيحاء 

ندى  ميقاتي  جنيب  الرئي�س  ممثلة 

»عائالت  وم�ضوؤولة  ميقاتي، 

ب��ارودي  ه��دى  املنتجة«  العزم 

وح�ضد من ال�ضيدات.

ب��ارودي  القت  وللمنا�ضبة 

باحلا�رشات،  فيها  رحبت  كلمة 

جنيب  الرئي�س  ممثلة  القت  كما 

ميقاتي ندى ميقاتي كلمة نقلت 

جنيب  الرئي�س  حتيات  بداية  فيها 

اىل  ولفتت  للحا�رشات،  ميقاتي 

املراأة  تلعبه  الذي  ال��دور  اأهمية 

ثالثني  »منذ  وقالت:  اللبنانية، 

جمعية  تاأ�ضي�س  منذ  اأي  �ضنة، 

الجتماعية  وال�ضعادة  ال��ع��زم 

الرئي�س  بتوجيهات  �ضوية  نعمل 

متكني  اأج��ل  من  ميقاتي،  جنيب 

واجتماعيًا  اقت�ضاديًا  امل���راأة 

ال�ضا�ضي  دورها  لتعزيز  وثقافيًا، 

من  رزقها   ولتاأمني  املجتمع  يف 

القلب  يثلج  وما  جبينها،  عرق 

بالفعل،  اأثمر  العمل  ه��ذا  اأن 

الكثريات  امام  املجال  واأف�ضح 

تتنا�ضب  عمل  فر�ضة  لتاأمني 

وقدراتهن«.

تقدمي  ج���رى   اخل��ت��ام  ويف   

بالقرعة  �ضحب  عرب  قيمة  جوائز 

لعدد من امل�ضاركات.  

الشاعرمحمد حسن يوقع عمله الجديد بحضور 
الضاهر والمراد والوهبي

ح�ضن  حممد  ال�ضاعر  وق��ع 

بعنوان جنة   CD عمله اجلديد 

فوز  مبنا�ضبة  عكار  عالر�س 

عكار العتيقة بالقرية امل�ضلة لدى 

الزين)عني  �ضالة  يف  اللبنانيني، 

خالد  النائب  بح�ضور  طاية( 

�ضاهر، ع�ضو املكتب ال�ضيا�ضي 

حممد  املحامي  امل�ضتقبل  لتيار 

العائالت  رابطة  رئي�س  م��راد، 

رئي�س  عكار  يف  الجتماعيه 

احل����اج حممد  ال��ب��ريه  ب��ل��دي��ة 

�ضباب  حركة  رئي�س  وه��ب، 

مرعب،  عبود  خالد  عكار  

خالد  �ضار   خربة  بلدية  رئي�س 

عبداهلل،  احمد  ونائبه   ابراهيم 

من�ضق  العلي  م�ضطفى  الدكتور 

خالد،   وادي  يف  امل�ضتقبل  تيار 

البريه  فعاليات  م��ن  وح�ضد 

والفعاليات    الو�ضط  والدريب 

قدمت  وال�ضحاب.  واله��ل 

احلفل العالمية رميا نادر.
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 صالون ناريمان الثقافي يختتم موسمه الثالث على التوالي
عقد �ضالون نارميان الثقايف جل�ضته الإ�ضتثنائية 

هذا ال�ضهر ليختم بها مو�ضمه الثالث قبل حلول 

الأمينة  ا�ضت�ضاف  حيث  املبارك  رم�ضان  �ضهر 

دميقراطية  اأجل  من  اللبنانية  للجمعية  العاّمة 

والتي حا�رشت  احللو  زينة  ال�ضيدة  الإنتخابات 

الإنتخابي«  الإ�ضتحقاق  »اأزم��ة  عنوان  حتت 

وذلك بح�ضور عدد من الأ�ضدقاء واملهتمني.

نارميان  ال�ضيدة  ال�ضالون  األقت �ضاحبة  بداية 

اختتام جل�ضات  فيها  اأعلنت  كلمًة  غامن  اجلمل 

ال�ضالون لهذا املو�ضم.

ثم بداأت ال�ضيدة زينة احللو مداخلتها بكلمة 

عربت فيها عن �ضعادتها لوجودها يف طرابل�س 

و حتديدا يف ال�ضالون الثقايف الذي تعتربه منارة 

على طريق ن�رش الثقافة وتطوير املجتمعات.

توقيع ديوان »العمر غفله« للشاعر ياسر البدوي
ب��رع��اي��ة م��ع��ايل وزي���ر 

ال�ضابق  والريا�ضة  ال�ضباب 

كرامي  عمر  في�ضل  الأ�ضتاذ 

مم��ث��ال ب��ال���ض��ت��اذ ع��ب��داهلل 

اإحتاد  ع�ضو  وقع  �ضناوي 

ال�ضاعر  اللبنانيني  الكتاب 

كتابه  البدوي  ممدوح  يا�رش 

عن  عبارة  وهو  غفلة«  »العمر  الثالث  ال�ضعري 

وكانت  اللبنانية.  املحكية  باللغة  �ضعر  دي��وان 

ك��ل��م��ات ل��ك��ل م���ن  »ع��ب��داهلل 

اجلماعة  مكتب  مدير  �ضناوي«، 

ف�ضيلة  طرابل�س  يف  الإ�ضالمية 

ال�ضاعرة   »�ضعيد عويك«،  الأ�ضتاذ 

كلوديت عقيقي، __ال�ضاعر الأ�ضتاذ 

قدمت  وق��د  �ضلق،   الدين  �ضعد 

»�رشاء  الإجتماعية  النا�ضطة  احلفل 

�ضناوي«. وتلى احلفل قراءات �ضعرية من كتاب 

»العمر غفلة« للمحتفى به وتوقيع الديوان.

 المنار تفوز ببطولة الجامعات في رماية المسدس للسيدات
للجامعات  اللبناين  الريا�ضي  الحتاد  باإ�رشاف 

 LGU الملانية   – اللبنانية  اجلامعة  نظمت 

بال�ضرتاك مع جمعية »�ضباب لبنان نحو الوطنية« 

بطولة اجلامعات يف رماية امل�ضد�س 9 ملم وذلك 

يف نادي الرماية التابع للجي�س اللبناين يف الدكوانة 

– مار روكز. �ضارك يف امل�ضابقة 22 راميًا ورامية 
من خمتلف اجلامعات اللبنانية ولقد فازت الطالبة 

مين زيتونة من جامعة املنار باملرتبة الأوىل.
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للمرة الثالثة توفيق دبوسي رئيس غرفة طرابلس ولبنان الشمالي

يوؤكد  التوايل  على  الثالثة  للمرة 

طرابل�س  غرفة  رئي�س  دبو�ضي  توفيق 

املتوا�ضل  اإهتمامه  ال�ضمايل  ولبنان 

اىل  لالإ�ضتجابة  ال���دوؤوب  و�ضعيه 

�ضوق  منطقة  واإمناء  تطوير  متطلبات 

القمح واجل�رشين حيث كانت اجلولة 

اىل  م��وؤخ��راً  بها  ق��ام  التي  امليدانية 

املنطقة وتداول يف تطلعات اأ�ضحاب 

و�رشورة  فيها  التجارية  املوؤ�ض�ضات 

التح�ضينات  اإدخ���ال  على  العمل 

على  املنطقة  تلك  لتاأهيل  املطلوبة 

التداول  جرى  كما  امل�ضتويات  كافة 

اىل  الآيلة  وال�ضبل  الطرق  مبختلف 

اإعتاد  التي  احليوية  ال�ضورة  اإظهار 

املحيطة  واملناطق  التبانة  اأبناء  عليها 

اأ�ضا�ضي  جزء  اأنف�ضنا  نعترب  لأننا  بها، 

برعاية  ومعنيني  املنطقة  ه��ذه  من 

تطويرها وحتديثها ولطاملا كنا نتلم�س 

خا�س  وب�ضكل  امل�ضاعدة  الظروف 

املوؤثرات الأمنية لنعاود تاأكيدنا على 

علينا  العزيزة  املنطقة  بهذه  اإهتمامنا 

من  بالرغم  الأولوية،  بطابع  تت�ضم 

انه يتوجب علينا اإعطاء الإي�ضاحات 

جتارية  كغرفة  ميكننا  ل  باننا  الالزمة 

احللول  اإيجاد  يف  املبا�رش  التدخل 

من  املنطقة  اإخ��راج  على  امل�ضاعدة 

مل  اإذا  حاليًا  عليها  هي  التي  احلالة 

تبادر الدولة عرب موؤ�ض�ضاتها الإدارية 

املحلية  ال�ضلطة  وك��ذل��ك  العامة 

املتمثلة بالبلدية الإ�ضتجابة ملا تطلبون 

من تلك املراجع القيام به.

 دبوسي يلتقي وفدًا إعالميًا جامعًا من العاصمة

دبو�ضي،  توفيق  �ضم  الذي  اللقاء 

ولبنان  ط��راب��ل�����س  غ��رف��ة  رئ��ي�����س 

الإعالميني  من  مع جمموعة  ال�ضمايل 

الإعالمية  املوؤ�ض�ضات  خمتلف  من 

مفتوحة  ندوة  اىل  حتول  البريوتية، 

�ضهدت نقا�ضًا متعدد الوجوه، رحب 

خالله الرئي�س دبو�ضي " بهذه النخبة 

�رشوره  عن  معربًا  املميزة  الإعالمية 

بريوت  العا�ضمة  اإعالميو  يقوم  باأن 

بح�ضور الأ�ضدقاء الإعالمي عبد اهلل 

بارودي وال�ضيد �ضامر حدارة من�ضق 

عكار،  حمافظة  يف  امل�ضتقبل  تيار 

رئي�ضة  �ضلطان  ليندا  والأ���ض��ت��اذة 

العامة  والعالقات  التجارية  الدائرة 

طرابل�س  لغرفة  بزيارة  الغرفة،  يف 

الواقع  على  كثب  عن  يطلعوا  لكي 

احلقيقي الذي تتحلى به املدينة، واأن 

نقل  على  فيها  جتوالهم  بعد  يعملوا 

للحياة  كمدينة  احل�ضارية  �ضورتها 

ترف�س العنف لنه ظاهرة غري متاأ�ضلة 

بها، واأن جولت العنف املا�ضية قد 

يوؤ�ضف  ما  ولكن  �ضفحتها،  طويت 

تتعمد  الإعالمية  املنابر  بع�س  اأن  له 

ت�ضويه الواقع اجلميل الذي هي عليه 

طرابل�س ومناطق اجلوار".

 دبوسي يستقبل  سلطان

ولبنان  طرابل�س  غرفة  رئي�س  دبو�ضي  توفيق  اإ�ضتقبل 

جمل�س  كتاب  �ضلمه  الذي  �ضلطان  توفيق  ال�ضيد  ال�ضمايل 

الإمناء والإعمار القا�ضي مبوافقة البنك الإ�ضالمي للتنمية 

يقوم  حيث  طرابل�س  مرفاأ  وتو�ضعة  تطوير  م�رشوع  على 

البنك باإعداد م�ضودة اإتفاقية التمويل لإر�ضالها اىل جمل�س 

الإمناء والإعمار لو�ضعها يف �ضيغتها النهائية. بعد اللقاء 

�ضتني  انه ومنذ  اقول بكل فخر  انا  قائاًل:  �ضلطان  حتدث 

عامًا مل نعرف م�رشوعًا منتجًا لطرابل�س �ضوى املرفاأ وقد 

عرفنا مب�رشوع �ضخم ا�ضمه معر�س ر�ضيد كرامي الدويل 

ولول  ال��دولرات  مليارات  املعر�س  اأر�س  ثمن  ويبلغ 

وبع�س  �ضنويًا  فيه  يقام  الذي  املحدود  الكتاب  معر�س 

معطل  مرفق  انه  القول  لمكننا  الإجتماعية  املنا�ضبات 

بالكامل. ويف اخلتام جال دبو�ضي و�ضلطان على خمتلف 

امل�ضاريع التي حتت�ضنها الغرفة.

 دبوسي يشارك في "يوم أوروبا" 

ولبنان  طرابل�س  غرفة  رئي�س  دبو�ضي،  توفيق  �ضارك 

ل�ضعادة  تهانيه  قدم  حيث  اأوروب��ا  يوم  اإحياء  يف  ال�ضمايل 

كري�ضتينا  ال�ضفرية  لبنان  يف  الأوروب��ي  لإحتاد  بعثة  رئي�ضة 

املتينة  الروابط  بتعزيز  الدائم  التم�ضك  عن  معربًا  ل�ضن 

التعاون  اآفاق  وتطوير  الأوروبي  الإحتاد  وبلدان  لبنان  بني 

امل�ضرتكة وتوثيقها على  العليا  الإن�ضانية  القيم  اىل  بالإ�ضتناد 

نطاق القطاع اخلا�س ملا لل�رشاكة الأورومتو�ضطية من اأهمية 

اجلوار  عالقات  على  اإيجابية  مفاعيل  من  لها  وملا  حيوية 

وتعطي املثال عن مدى عمق الروابط التاريخية واجلغرافية 

للبنان من مكانة خا�ضة يف فكر  املتو�ضط، وملا  بني �ضفتي 

ال�رشق  فيه  يلتقي  الذي  املكان  يعتربونه  الأوروبيني، حيث 

بالغرب ويزدهر التنوع احل�ضاري والثقايف والديني". 

الرئيس  دبوسي يستقبل السفيرة كريستينا 
السن رئيسة البعثة األوروبية في لبنان

وملحقًا جتاريًا وقن�ضليًا من دول  �ضفرياً   13 اأكرث من  راأ�س وفد �ضم  على 

طرابل�س  من  وفاعليات  ونقابية  اإقت�ضادية  هيئات  بح�ضور  الأوروبي  الإحتاد 

ولبنان ال�ضمايل اإ�ضتقبل توفيق دبو�ضي، رئي�س غرفة طرابل�س ولبنان ال�ضمايل، 

ال�ضفرية كري�ضتينا ل�ضن، رئي�ضة البعثة الأوروبية يف لبنان.

البداية كانت مع هدية رمزية ثمينة قدمها الرئي�س دبو�ضي اىل �ضعادة ال�ضفرية 

ل�ضن، وعربها للوفد الديبلوما�ضي الوروبي، وذلك عربون التقدير العايل للدور 

الإقت�ضادية  الق�ضايا  خمتلف  جتاه  الأوروبي  الإحتاد  يلعبه  الذي  الكبري  الإن�ضاين 

ب�ضدد  اأنها  اىل  فاأ�ضارت  ل�ضن  وحتدثت   والثقافية.  والإمنائية  والإجتماعية 

الوقوف خالل هذه الزيارة على طروحات ومقاربات الرئي�س دبو�ضي ملجمل 

الق�ضايا الإقت�ضادية والإجتماعية والإمنائية، التي تهم طرابل�س ولبنان ال�ضمايل.

»المرأة والسياسة والعنف« في 
غرفة طرابلس ولبنان الشمالي

عقدت يف مقر غرفة التجارة وال�ضناعة والزراعة يف طرابل�س ندوة بعنوان" 

املراأة  ل�ضوؤون  الدولة  وزير  مكتب  من  بدعوة  والعنف"  وال�ضيا�ضة  امل��راأة 

املراأة  ل�ضوؤون  الدولة  وزير  الندوة  ح�رش  لبنان.  يف  ت�ضيلي  و�ضفارة  اللبنانية 

جان اوغا�ضبيان، �ضفرية ت�ضيلي يف لبنان مارتا �ضلهوب، الوزيرة ال�ضابقة يف 

ت�ضيلي واخلبرية يف �ضوؤون املراأة كارمن اندراد،رئي�س غرفة التجارة و ال�ضناعة 

عقيلة  ونو�س  �ضفيقة  الرافعي،  اإميان  زغرتا  قائمقام  دبو�ضي،  توفيق  والزراعة 

�ضذى  والدكتورة  رافعي  دالتي  ربى  الدكتورة  ونو�س،  بدر  الراحل  النائب 

عبد  عقيلة  كبارة  رول  امل�ضتقبل،  تيار  يف  ال�ضيا�ضي  املكتب  اأع�ضاء  الأ�ضعد 

العقاد  �ضعاد  ال�ضمال،  ل�ضوؤون  احلريري  �ضعد  الرئي�س  م�ضت�ضار  كبارة  الغني 

امل�ضتقبل يف طرابل�س، وممثلي واأع�ضاء هيئات  تيار  املراأة يف  من�ضقة م�ضلحة 

وجمعيات ن�ضائية واإجتماعية.

 دبوسي يلتقي السفير الباكستاني 
ولبنان  طرابل�س  لغرفة  بزيارة  كوكري  اأفتاب  لبنان،  يف  باك�ضتان  �ضفري  قام 

ال�ضمايل يرافقه وفد اإقت�ضادي جتاري. وقد قدم ال�ضفري كوكري ونائب رئي�س 

اإحتاد الغرف التجارية ال�ضناعية الباك�ضتانية الهدايا الرمزية وجمموعة من الأدلة 

التجارية وال�ضناعية والإ�ضتثمارية للرئي�س دبو�ضي.
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اندراوس عزيز تزور الرابطة الثقافية

طرابل�س  يف  الثقافية  الرابطة  رئي�س  ا�ضتقبل 

ال�ضتاذ رامز الفري العالمية يف قناة املوؤ�ض�ضة 

اللبنانية لالر�ضال lbc ال�ضتاذة ندى اندراو�س 

و�ضبية  ال�ضدقاء  من  لفيف  بح�ضور  عزيز 

حيث  ميديا  ن��ورث  عمل  وف��ري��ق  الرابطة 

اق�ضامها  الرابطة متعرفة على  اأروقة  جالت يف 

املتنوعة وقد �ضكر الفري اندراو�س  وان�ضطتها 

على مو�ضوعيتها يف براجمها العالمية ودورها 

او  حتيز  دون  للنا�س  احلقيقة  اظهار  يف  البناء 

املواطن  حقوق  عن  الدائم  ودفاعها  مواربة 

والجتماعية  املعي�ضية  الزمة  ظل  يف  اللبناين 

العالمية  اثنت  ب��دوره��ا  منها،  يعاين  التي 

اندراو�س على دور الرابطة التاريخي يف العمل 

الثقايف والمنائي معتربة انه يتوجب على اجلميع 

دعم هذه املوؤ�ض�ضات الثقافية الكربى ملا تقدمه 

من خدمات متنوعة للمجتمع ويف اخلتام قدم 

الرابطة  با�ضم  تذكاريا  درعا  الفري لندراو�س 

الثقافية

تأبين حاشد لرشيد جمالي في مقر 
الرابطة الثقافية في طرابلس

اأقام احتاد بلديات الفيحاء وجمل�س اأمناء جامعة العزم 

الرابطة  م�رشح  على  طرابل�س،  يف  الثقافية  والرابطة 

احتاد  من  لكل  ال�ضابق  للرئي�س  تابني  حفل  الثقافية، 

الراحل  املهند�س  الثقافية  والرابطة  الفيحاء  بلديات 

ممثل  ميقاتي،  جنيب  الرئي�س  ح�رشه  جمايل،  ر�ضيد 

وزير العمل حممد كبارة �ضامي ر�ضى، النائب �ضمري 

اجل�رش، ممثل النائب حممد ال�ضفدي اأحمد ال�ضفدي، 

الأعلى  ال�رشعي  ال�ضالمي  املجل�س  رئي�س  نائب 

الوزير ال�ضابق عمر م�ضقاوي، عبد اهلل �ضناوي ممثال 

فاخوري  الدين  �ضعد  كرامي،  في�ضل  ال�ضابق  الوزير 

من  والعديد  ريفي،  ا���رشف  ال�ضابق  الوزير  ممثال 

ال�ضخ�ضيات ال�ضيا�ضية والأمنية والجتماعية.

 مهرجان في ذكرى النكبة وتضامنًا
مع األسرى الفلسطينيين في الرابطة 

الن�ضان"و"حركة  بناء  "جمعية  من  بدعوة 

لذكرى  واإحياًء  الوطني"  ال�ضباب  فتح"و"احتاد 

الفل�ضطينيني  الأ����رشى  مع  وت�ضامنًا  النكبة 

امل�رشبني عن الطعام، اأقيم مهرجان �ضعبي حا�ضد 

الثقافية يف طرابل�س بح�ضور �ضامي  الرابطة  يف 

اهلل  عبد  كبارة،  حممد  العمل  وزير  ممثاًل  ر�ضى 

�ضناوي ممثاًل الوزير في�ضل كرامي، حممد كمال 

اأحمد  العقيد  ريفي،  اأ�رشف  الوزير  ممثاًل  زيادة 

العماد جوزيف عون،  اجلي�س  قائد  ممثاًل  عدرة 

خمابرات  فرع  م�ضوؤول  ممثاًل  فالح  اأمني  املقدم 

رئي�س  مراد،  كرم  العميد  ال�ضمال  يف  اجلي�س 

الرابطة الثقافية رامز الفري، حممد قبالكي ممثاًل 

املهند�س  الأح��دب،  م�ضباح  ال�ضابق  النائب 

امل�ضاريع  جمعية  رئي�س  ممثال  النابل�ضي  فرا�س 

النقيب  ناجي،  طه  احل��اج  ال�ضالمية  اخلريية 

النقيب  املحامي م�ضطفى عجم،  العرجة،  نبيل 

الجتماعية  ال�ضوؤون  دائرة  رئي�س  فتال،  نبيل 

القت�ضادي  الت�ضامن  ملتقى  رئي�س  عيد،  ماجد 

م�ضطفى  الدكتور  ار�ضالن،  عامر  عامر  النقيب 

الرزاق  عبد  اللبناين،  ال�ضعبي  املوؤمتر  ممثاًل  عفان 

ب�ضام  الدكتور  امل�ضتقبل،  تيار  ممثاًل  ا�ضماعيل 

�ضعراين من�ضق التيار الوطني احلر، الدكتور ربيع 

العمري ع�ضو جمل�س نقابة اأطباء الأ�ضنان، ال�ضيخ 

اجلغبري  الوهاب  عبد  ال�ضيخ  الزعبي،  �ضفوان 

الجتماعية، جمال  ال�ضالم  منارة  مدير جمعية 

اأبو  �ضكاف،  يحيى  الأ�ضري  جلنة  رئي�س  �ضكاف 

يف  ال�ضالمي  اجلهاد  حركة  ممثل  موعد  ل��واء 

حزب  م�ضوؤول  م��رزوق  و�ضيم  اأبو  ال�ضمال، 

اأم��ني  ال�ضيد  ���ض��ادي  الفل�ضطيني،  ال�ضعب 

الدكتور  ال�ضمال،  يف  العمايل  الحتاد  �ضندوق 

املحامي  اأم��ان،  جتمع  رئي�س  احل��زوري  حممد 

رامي ا�رشاقية من�ضق حركة �ضباب لبنان، يقظان 

ال�ضعبية،  والروابط  اللجان  قاوقجي ممثال جتمع 

الغد،  ك�ضافة  جمعية  رئي�س  عواد  الرزاق  عبد 

اأ�ضحاب  نقابة  �رش  اأمني  النجار  البدوي  عماد 

الأعمال  رجل  واحللويات،  ال�ضكاكر  حمالت 

حافظ ديب، يو�ضف ابراهيم رئي�س جمعية لبنان 

املحبة، خديجة البيات ممثلة الحتاد الدميقراطي 

الدكتور  ونو�س،  عدنان  الدكتور  الفل�ضطيني، 

احل�ضيني،  ح�ضن  الأعمال  رجل  الأيوبي،  وليد 

ممثل جمعية الوفاق الثقافية ال�ضتاذ خالد احلجة، 

املربي علي اجلعم.

تكرمييًا  درعًا  فتح  حركة  قدمت  اخلتام  ويف 

الفري  رامز  الأ�ضتاذ  الثقافية  الرابطة  لرئي�س 

جانب  اىل  الدائم  لوقوفه  وتقدير  �ضكر  عربون 

الق�ضية الفل�ضطينية.

 »تيلي لوميار« تحتفل بعيدها الـ 27 
في الرابطة الثقافية بطرابلس

�ضمن فعاليات املهرجان اللبناين الدويل الثاين 

للغناء اجلماعي اأقامت حمطة تيلي لوميار احتفال 

يف الرابطة الثقافية يف طرابل�س، ملنا�ضبة عيدها 

ال�27 يف ح�ضور م�ضوؤولة قطاع املراأة يف جمعية 

العزم جنان مبي�س ممثلة الرئي�س جنيب ميقاتي، 

كباره،  حممد  العمل  وزير  ممثال  ر�ضى  �ضامي 

امللكيني  للروم  وال�ضمال  طرابل�س  مرتوبوليت 

العام  النائب  ادوار �ضاهر،  املطران  الكاثوليك 

على ابر�ضية طرابل�س املارونية املون�ضنيور بطر�س 

املارونية  طرابل�س  ابر�ضية  راع��ي  ممثال  جبور 

حمافظة  ق�ضم  رئي�س  بوجودة،  جورج  املطران 

القا�ضي  ال�ضمال لقمان الكردي ممثال املحافظ 

رمزي نهرا، رئي�س الرابطة الثقافية رامز الفري، 

املون�ضنيور اليا�س الب�ضتاين، فادي امل�رشي ممثال 

عدره،  نا�رش  طرابل�س  امل�ضتقبل يف  تيار  من�ضق 

ال�ضتاذ انطوان ابو جودة، م�ضوؤولة ال�ضمال يف 

الوفاق  جمعية  ممثل  معماري،  ليا  لوميار  تيلي 

الثقافية ال�ضتاذ خالد احلجة وفاعليات.

وبعد كلمات باملنا�ضبة مت قطع قالب احللوى 

واقيم حفل كوكتيل.

رمضان شهر الخير
والبركة والخشوع والرحمة

اعاده اهلل على اللبنانيين
واألمة اإلسالمية جمعاء

بالصحة والعافية 
آمال ان يعم االستقرار والسالم 

بلدي الحبيب لبنان
وجميع بالدنا العربية واإلسالمية 

وكل عام وانتم بخير 

الشيخ عبد الرزاق الكيالني 

رئيس منطقة عكار
في جمعية أصدقاء قوى األمن
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