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صاحبها ورئيس تحريرها والمدير المسؤول: رامز الفري
تأسست عام 2001

الصفدي: ننحني أمام االنتصار الذي حققه الجيش اللبناني
بيان،  يف  ال�صفدي،  حممد  النائب  اأ�صف 

بال�صواد  ات�صح  داع�ش  على  الإنت�صار  لـ"كون 

اختطفوا  الذين  الع�صكريني  اإ�صت�صهاد  خرب  اإثر 

عام 2014 على يد عنا�رص التنظيم الإرهابي"، 

متوجها بالتعازي اإىل ذويهم واإىل قيادة املوؤ�ص�صة 

الع�صكرية.

اللبناين  اجلي�ش  اأنهى  وقد  "اليوم  ان  وراأى 

وجود داع�ش يف اجلرود اللبنانية يبقى ال�صوؤال 

م�صلحي  لرحيل  اخلتامية  ال�صورة  تو�صيح  عن 

على  الإتفاق  مّت  وكيف  الزور  دير  اإىل  التنظيم 

ترحيلهم".

واأ�صاف:"ننحني اأمام الإنت�صار الذي حققه 

اجلي�ش اللبناين والذي يعزز هيبة الدولة اللبنانية 

من  للمنطقة  ير�صم  ما  مع  بالتوازي  وموقعها 

خمططات دولية ل بد من اأن يكون للبنان دور 

اأ�صا�صي من �صمنها".

سلطان يدعو إلى مؤتمر طرابلسي عام يبحث واقع المدينة
�صحايف  موؤمتر  يف  �صلطان،  توفيق  ال�صيد  راأى 

عقده يف منزله ان »طرابل�ش التي مرت عليها اأيام 

واخلارج  الداخل  من  ملوؤامرات  تعر�صت  �صعبة، 

القرار  �صدر  اأن  اىل  احلجر  ودمرت  الب�رص  قتلت 

ولكن  بالمناء،  وعد  مع  القتال  باإيقاف  ال�صيا�صي 

كالعادة ذهب وعد المناء اأدراج الرياح«.

البلد؟  بتعطيل  يقوم  الذي  هو  »من  وت�صاءل: 

يقولون لي�ش هناك مال، ما�صي احلال، ولكن اهل 

اأموالهم  بو�صع  رغبتهم  عن  واأعربوا  اأتوا  البلد 

بت�رصف اإمناء املدينة فلماذا متنعونهم؟«.

ما  على  ي�صتمر  ان  ميكن  ل  الأمر  »هذا  وقال: 

ن�صابها  يف  الأمور  �صن�صع  ونحن  الآن،  عليه  هو 

يف  ع��ام  طرابل�صي  ملوؤمتر  ونح�رص  الإقت�صادي 

غرفة التجارة وال�صناعة والزراعة التي هي املكان 

ال�صحيح لعقد هذا املوؤمتر، وبعد ذلك يتم اإ�صدار 

احللول  تت�صمن  كافة  امل�صاركني  من  موقعة  وثيقة 

وتوجب على الدولة تنفيذها، فطرابل�ش دائما جتد 

احللول من بداية القرن املا�صي ونحن نقوم باإيجاد 

احللول مل�صاكل املياه والكهرباء وغريها...«.

الرئيس ميقاتي يستقبل المهنئين بعودته من الحج

ا�صتقبل الرئي�ش جنيب ميقاتي يف منزله بطرابل�ش 

املهنئني بعودته من احلج. وقد زاره عدد كبري من 

ال�صخ�صيات الر�صمية والوفود ال�صعبية من خمتلف 

الق�صية ال�صمالية ومتنوا له حجًا مربورا.

 سمبوزيوم الفن في المنية
يف  امل�صتقبل  »لتيار  العام  املن�صق  افتتح   

الثقافة  وزي��ر  ممثال  ع��درة  نا�رص  طرابل�ش« 

 2017 املنية  �صمبوزيوم  خ��وري  غطا�ش 

بعنوان »فنانو لبنان ير�صمون املنية« يف حديقة 

وبلدية  الثقافة  وزارة  رعته  والذي  البلدية، 

املنية ونظمته جمعية الفكر واحلياة، مب�صاركة 

120 فنانا وحرفيا من لبنان و�صوريا والعراق 

وم�رص.

تتقدم ال�سيدة نارميان اجلمل غامن

�ساحبة �سالون نارميان الثقايف

باأحر التهاين من اللبنانيني عامة

وامل�سلمني خا�سة مبنا�سبة

عيد الأ�سحى املبارك

اأعاده الله على لبنان واللبنانيني

باخلري والربكات وال�سالم
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»صحة المرأة«... محاضرة في »منتديات العزم«

الحتاد  يف  ال�صحي  القطاع  نظم 

وجمل�ش  املتخ�ص�صة،  للمراأة  العربي 

التابع  العربية  القت�صادية  الوحدة 

مع  بالتعاون  العربية،  الدول  جلامعة 

)القطاع  العزم  وقطاعات  منتديات 

عنوان:  حت��ت  حم��ا���رصة  ال�صحي( 

اخت�صا�صية  األقتها  امل��راأة«،  »�صحة 

د.ريان  والتوليد  الن�صائية  الأمرا�ش 

اأطباء  قطاع  من�صق  بح�صور  غامن، 

وح�صد  �صابونة  اهلل  د.�صعد  العزم 

من الأطباء، وذلك يف مقر املنتديات 

بطرابل�ش.

قطاع المرأة في »العزم«... 
محاضرة حول القانون االنتخابي الجديد

حتت عنوان »القانون النتخابي 

اجلديد و حيثياته«، اأقام قطاع املراأة 

يف تيار »العزم«  ندوة حا�رص فيها 

ال�صيا�صية  العلوم  كلية  يف  الأ�صتاذ 

الثالث،  الفرع  اللبنانية-  باجلامعة 

النتخابية  ال�صوؤون  يف  واخلبري 

د.اإيليا اإيليا.

اجلامعي  الأ�صتاذ  الندوة  اأدار   

مقبل ملك، وذلك يف قاعة الفيحاء 

بطرابل�ش.

هيئة تنفيذية جديدة لقطاع محامي »العزم«
منتديات  اإدارة  ل��دع��وة  تلبية 

حمامي  قطاع  قام  العزم،  وقطاعات 

التنفيذية  هيئته  بت�صكييل  »العزم« 

التي جاءت على ال�صكل التايل:

ممتاز  املحامي  القطاع  من�صق 

حم�صن،  فادي  واملحامون:  معرباين، 

يو�صف  العالف،  هال  اإيعايل،  هانيا 

اله�صام، ربيع با�صا وغوى جلول.

وقد مت الإعالن عن الهيئة بح�صور 

العزم  وقطاعات  منتديات  مدير 

م�صطفى اآغا. 

روؤ���ص��اء  جمل�ش  ت�صكيل  مت  كما 

دانيا  املحامني:  �صم  الذي  اللجان 

ب�صيوين، رنا ال�صيخ، رامي عموري، 

مريفت  دربا�ش،  �صهري  الع�ش،  هنية 

�صندب وتوفيق امل�رصي.  

قداس في اهدن لمناسبة مولد الشهيد طوني فرنجيه
ال��ذي  �صمعان  م��ار  عيد  ملنا�صبة 

النائب  مولد  ذك��رى  اأي�صا  ي�صادف 

اأقيم  فرجنيه،  طوين  ال�صهيد  والوزير 

قدا�ش عائلي يف كني�صة مار �صمعان – 

فرجنيه  ال�صيد طوين  اىل  اإهدن، ح�رصه 

و�صقيقه با�صل و�صقيقتا ال�صهيد الراحل 

ال�صابقان  ال��وزي��ران  و�صونيا،  مليا 

يو�صف �صعادة وروين عريجي، النائب 

ال�صابق كرمي الرا�صي، ال�صيدة لبنى جان 

عبيد، رئي�ش احتاد بلديات ق�صاء زغرتا 

زغرتا  بلدية  رئي�ش  زعني خري،  ال�صيد 

القن�صل  با�صيم،  �صيزار  الدكتور  اهدن 

العام انطوان عقيقي وح�صد من كوادر 

املرده وال�صدقاء واهايل اهدن.

مؤسستا »الصفدي الثقافية« و »تريبولي روبوتكس التربوية«
تختتمان أنشطة روبوتكس الصيفية وتوزعان الشهادات لطالبها

ال�صفدي  »موؤ�ص�صة  اإختتمت 

موؤ�ص�صة  مع  بالتعاون  الثقافية« 

الرتبوية«  روبوتك�ش  »تريبويل 

ال�صيفية  روبوتك�ش  ن�صاطات 

»م��رك��ز  يف  اأق��ي��م  ح��ف��ل  يف 

ال�صفدي الثقايف«.

احلكومة  رئي�ش  احلفل  ح�رص 

ممثال  مقياتي  جنيب  ال�صابق 

نائب  ملك،  مقبل  بالأ�صتاذ 

ال�صفدي  موؤ�ص�صة  رئ��ي�����ش 

ال�صفدي،  اأح��م��د  الأ���ص��ت��اذ 

وخيط«  »طارة  جمعية  رئي�صة 

حبال،  ال�صفدي  لرا  ال�صيدة 

زيادة،  ب�صام  املهند�صني  نقيب 

وع���دد م��ن م����دراء م��دار���ش 

وطرابل�صية،  �صمالية  وجامعات 

�صمرية  للموؤ�ص�صة  العامة  املديرة 

»موؤ�ص�صة  عام  مدير  بغدادي، 

الرتبوية«  روبوتك�ش  تريبويل 

�صادي مع�رصاين وح�صد كبري من 

الطالب  واأهاليهم ومهتمني.

قطاع الشباب في تيار الكرامة يقدمون 
درع تقدير عربون محبة وتقدير للعميد الركن روبار البيطار

يف  ال�صباب  قطاع  من  وف��د  ق��ام 

مكتب  لرئي�ش  بزيارة  الكرامة  تيار 

روبار  الركن  العميد  اجلامعات  اأمن 

ح�صن  العقيد  بح�صور  البيطار 

اخلطيب ورئي�ش جمعية �صباب لبنان 

داين حريكي،  الأ�صتاذ  الوطنية  نحو 

ح��ي��ث ج���رى احل��دي��ث ع��ن اب��رز 

للجي�ش  والجن���ازات  امل�صتجدات 

اللبناين.

ال��وف��د درع��اآ  ق��دم  ويف اخل��ت��ام 

وتقدير حل�رصة  حمبة  عربون  باملنا�صبة 

العميد الركن روبار البيطار.

وفد إسالمي يلتقي الجسر وُيبلغه مطالب المسلمين  الُمحقة 
وُيحّمله رسالة عاجلة إلى الرئيس الحريري

�صماحة  �صم   اإ�صالمي  وفد  قام 

ال�صيخ حممد ر�صيد امليقاتي موؤ�ص�ش 

لبنان  يف  الإ���ص��الم��ي��ة  الهيئات 

الإ�صالمي  للموؤمتر  العام  والأم��ني 

لل�رصيعة والقانون، والدكتور حممد 

الإنقاذ  هيئة  رئي�ش  �صناوي  علي 

املوؤ�ص�صات  واحت���اد  الإ�صالمية 

�صعيد  والأ���ص��ت��اذ  الإ���ص��الم��ي��ة، 

الإ�صالمية،  اجلماعة  ممثال  العويك 

امليقاتي  راأفت  الدكتور  والأ�صتاذ 

بزيارة  طرابل�ش  جامعة  رئي�ش 

اجل�رص  �صمري  ط��راب��ل�����ش   ن��ائ��ب 

الأ�صا�ش  املطلب  على  واإط��الع��ه 

واحلركات  واملوؤ�ص�صات  للهيئات  

والعلماء  الإ�صالمية  واجلمعيات 

امل�صلمني واملتمثل  ب�رصورة املبادرة 

اأحلقه  ال��ذي  الظلم  لرفع  الفورية 

ورف�ش  امل�صلمني  ب�صعائر  القانون 

وهويتهم  بكرامتهم  امل�صا�ش 

كان  �صعار  اأي  حت��ت  احل�صارية 

عن  التنازل  حرمة  على  والتاأكيد 

ومت  د�صتوريا،  املكفولة  احلقوق 

الكفيلة  القانونية  الطرق  تدار�ش 

بذلك مع رف�ش اعتبار يوم ال�صبت 

�صيد  اجلمعة   يوم  عطلة  عن  بديال 

الأيام. وقد وعد النائب اجل�رص ببذل 

ال�صتجابة  فيه  ملا  جهده  ق�صارى 

املحقة وخا�صة يف هذه  للمطالب 

بها  مير  التي  امل�صريية  ال��ظ��روف 

لبنان.

أكاديمية المتحد بكرة السلة للناشئين تختتم موسمها الصيفي 2017
أحمد الصفدي: نحن كتلة متراصة وأصحاب رسالة طرابلسية وشمالية

اأكد رئي�ش نادي املتحد طرابل�ش 

عمل  فريق  اأن  ال�صفدي  اأحمد 

ونعمل  مرتا�صة،  »كتلة  النادي 

النادي،  هذا  من  يتجزاأ  ل  كجزء 

طرابل�صية  ر�صالة  اأ�صحاب  فنحن 

و�صمالية، نهدف من خاللها اىل اأن 

للريا�صة،  عا�صمة  تكون طرابل�ش 

وخ�صو�صا كرة ال�صلة اللبنانية التي 

هي اللعبة ال�صعبية الأوىل يف لبنان، 

والأكرث تطورا«. 

ك���الم ال�����ص��ف��دي ج���اء خ��الل 

تكرميًا  اأقامه  الذي  الع�صاء  حفل 

واملدربات  وامل��درب��ني  لالأ�صتاذة 

ال�صيفية  ال��دورة  على  وامل�رصفني 

بكرة  املتحد  لأكادميية   2017

حملت  والتي  للنا�صئني،  ال�صلة 

ت�صبح  كي  فر�صتك  »اإنها  عنوان 

 500 فيها  �صارك  والتي  حمرتفًا«، 

مناطق  خمتلف  من  ولعبة  لعبًا 

كل  وم��ن  وال�����ص��م��ال  طرابل�ش 

الفئات العمرية. 

وفد من إدارة »شباب العزم« يلتقي الوزير فنيش
العزم »،   زار وفد من » �صباب 

يف  العزم  �صباب  م�صوؤول  برئا�صة 

روؤ�صاء  ماهر  �صناوي،يرافقه  لبنان 

ال�صباب  وزراة  واللجان،  امللفات 

الوزير  حيث  التقى  الريا�صة،  و 

الزيارة  هذه  تاأتي  و  فني�ش.  حممد 

والعمل  التوا�صل  تفعيل  اإطار  يف 

بني   «�صباب العزم« والوزارة ملا فيه 

م�صلحة ال�صباب .  

بدايًة رحب فني�ش بالوفد، معلنًا 

اأن باب الوزارة مفتوح دائمًا لكل 

املنظمات ال�صبابية  بغ�ش النظر عن 

املهم  اأن  اً  ُمعَتربرِ اآخر،  اعتبار  اأي 

وح�صا�صية  اأهمية  اإدراك  هو  اليوم 

كونهم  ال�صباب  م��ع   التعاطي 

ع�صب املجتمع الذي ينبغي العمل 

على حمايته من اأي  خطر ممكن. 

�صاكراً  �صناوي  رد  ب���دوره،   

خارطة  وط��رح  فني�ش،  ال��وزي��ر 

منذ  »�صباب  العزم«  عمل  طريق 

خالل  من  اليوم،  حتى  انطالقته 

الأن�صطة  اأر�صيف  عن  �رصيعة  نبذة 

�صنويًا،  تنفيذها  على  التي  يعمل 

ال�صباب  قدرات  رفع  اإىل  الهادفة 

على اأكرث من م�صتوى،  بتوجيهات 

الرئي�ش جنيب ميقاتي . 

باإ�صم  �صّناوي  ق��دم  اخلتام  يف 

فني�ش  للوزير  تقديريًا  درعًا  الوفد 

ملف  جلهوده  يف  وتقديراً  تكرميًا 

ال�صباب. 

رئيس بلدية بخعون السابق الدكتور عاهد عبيد وعقيلته أخصائية 
الوليد  ومختبرات  الطبي  الوليد  ومركز  عرنوس  سميحة  التغذية 
املبارك  األضحى  عيد  مبناسبة  اللبنانيني  جلميع  بالتهنئة  يتقدمون 
ويتوجهون بالتحية إلى اجليش اللبناني الباسل ويتمنون للجميع دوام 

الصحة والعافية.
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الرابطة الثقاقية

براعم الفيحاء في الرابطة الثقافية

بالتعاون مع هيئة احلوار الثقايف الدائم وجمعية الوفاق الثقافية اقيمت ام�صية 

�صعرية بعنوان ) براعم الفيحاء ( لل�صعراء ال�صباب اية نا�رص، عمر الزين، ردين 

حالق، جنان خليل ، �صعاد ملحم، امين مو�صى، وحممد نور رنو وقدم الم�صية 

ال�صاعر حممد العلي ا�صافة اىل ر�صم مبا�رص للفنانة الت�صكيلية ريان حممد وذلك 

يف قاعة املوؤمترات يف الرابطة الثقافية بح�صور ممثل معايل اللواء اأ�رصف ريفي 

الدكتور حممد كمال زيادة ، الوزير في�صل كرامي ممثال بالأ�صتاذ فرا�ش نادري 

ع�صو قطاع ال�صباب والريا�صة يف تيار الكرامة ، رئي�ش الرابطة الثقافية ال�صتاذ 

 ، كيايل  جمال  بالأخ  ممثال  طرابل�ش  يف  فتح  حركة  م�صوؤول   ، الفري  رامز 

ع�صو اإحتاد ال�صحفيني العرب ونقابة حمرري ال�صحافة يف لبنان الأ�صتاذ اأحمد 

دروي�ش ، املختار علي احلالق ممثال رئي�ش بلدية البرية عكار ، رئي�صة جمعية 

الثقافية  الوفاق  جمعية  ممثل   ، حمي�ش  �صلمى  ال�صاعرة  اخلريية  الإن�صان  لأجل 

ال�صتاد خالد احلجة ، اجلامعة املرعبية ممثلة بالأ�صتاذ خالد راغب ، الدكتور 

عمر عثمان اأ�صتاذ يف اجلامعة اللبنانية ، وفعاليات ثقافية واإجتماعية وادبية . 

تحرير القدس في الرابطة الثقافية

رية ، ومن اأجل تعزيز الوعي مب�رصوع نه�صة  حتى تكون ن�رصُتنا للقد�ش على َب�صرِ

الأمة وحترير القد�ش.

وحتت عنوان  حترير القد�ش: نه�صة اأّمة وم�صوؤولية جيل، اأقامت هيئة ن�رصة الأق�صى 

يف لبنان -ال�صمال ، يف الرابطة الثقافية يف طرابل�ش ، لقاءها الول �صمن م�رصوعها 

املعريف التثقيفّي املقد�صّي والذي يت�صمن جل�صات حوارّية ملناق�صة م�صمون كتاب

رئي�ش  باإ�رصاف  القد�ش"وذلك  عادت  وهكذا  الدين  �صالح  جيل  ظهر  "هكذا 
ق�صم الأبحاث واملعلومات يف موؤ�ص�صة القد�ش الدولية اأ.ه�صام يعقوب .

انا مش فنان الفكرة بالرسم بشوف األمان...
معرض فني للفنان لؤي الجراش

بدعوة من الرابطة الثقافية وجمعية الوفاق الثقافية اقيم معر�ش فني ت�صكيلي 

بعنوان:اأنا م�ش فنان الفكرة بالر�صم ب�صوف الأمان وذلك يف قاعة املعار�ش 

ر�صا،  �صامي  بال�صتاذ  ممثال  كبارة  حممد  الوزير  بح�صور  الرابطة  يف  الكربى 

الوزير ا�رصف ريفي ممثال بال�صتاذ خالد عيط ، رئي�ش الرابطة الثقافية ال�صتاذ 

من  مولوي وح�صد  �صامر  ال�صتاذ  الثقافية  الوفاق  ممثل جمعية   ، الفري  رامز 

ال�صخ�صيات الثقافية والفنية والجتماعية وقد اعترب الفري يف حديث �صحفي 

بان الرابطة ت�صعى دوما اىل دعم كل املواهب ال�صابة من ر�صم ونحت و�صعر 

وغناء يف ظل غياب تام ملوؤ�ص�صات الدولة عن تقدمي الدعم الزم لهذه الفئات 

ال�صابة �صاكرا احل�صور متمنيا للفنان اجلرا�ش املزيد من التقدم والنجاح.

امسية شعرية بمناسبة عيد الجيش في الرابطة الثقافية

هيئة  و  الثقافية  الرابطة  من  بدعوة 

الوفاق  وجمعية  الدائم  الثقايف  احلوار 

الثقافية ومبنا�صبة عيد اجلي�ش اللبناين 72 

حروف  بعنوان  �صعرية  ام�صية  اقيمت 

الرابطة  يف  املوؤمترات  قاعة  يف  الوفاء 

كبارة  حممد  الوزير  بح�صور  الثقافية 

ممثال بال�صتاذ �صامي ر�صا، قائد اجلي�ش 

ممثال  ع��ون  جوزيف  العماد  اللبناين 

بالعقيد وديع قداوح ، مدير عام المن 

الداخلي اللواء عماد عثمان ممثال بالعقيد 

ا�رصف  الوزير   ، غمراوي  النا�رص  عبد 

ريفي ممثال بال�صتاذ حممد كمال زيادة، 

بالدكتور  ممثال  ال�صفدي  حممد  الوزير 

الوطني  التيار  ممثل  احللوة،  م�صطفى 

احلر ال�صتاذ جميل عبود ، رئي�ش فرع 

خمابرات ال�صمال العميد كرم مراد ممثال 

باملالزم اول خالد اخلري ، النائب ال�صابق 

عماد  بال�صتاذ  ممثال  الحدب  م�صباح 

ال�صحايف  املحررين  نقابة  ممثل   ، مراد 

احمد دروي�ش ، رئي�ش الرابطة الثقافية 

رئي�ش  م�صت�صار   ، الفري  رامز  ال�صتاذ 

بلدية طرابل�ش ال�صتاذ ربيع جحجاح، 

عبد  د  الثقايف  احل��وار  هيئة  عام  امني 

الكرمي البعلبكي ، اجلامعة املرعبية ممثلة 

الوفاق  جمعية  راغب،  خالد  بال�صتاذ 

الثقافية ممثلة بال�صتاذ بالل جنيد بعنوان 

الثقافية  ال�صخ�صيات  من  وح�صد 

والجتماعية والدبية والعالمية .

ثم  اللبناين  الوطني  بالن�صيد  بداية 

عيد  راغ��دة   : لل�صعراء  �صعرية  ق�صائد 

لودي   - رعد  كاملة   - العلي  حممد   -

الرافعي  فداء   - مو�صى  اأمين   - احلداد 

فايز مرهج - خالد مو�صى - ردين   -

حالق - كما قدم احلفل الكاتب حممد 

مبا�رص  ر�صم  الأم�صية  وراف��ق  عابدين. 

للفنانة اإميان دياب من وحي املنا�صبة.

تقدير  �صهادت  توزيع  مت  اخلتام  ويف 

للم�صاركني ولوحة تذكارية ملمثل قائد 

من  قداوح  وديع  الركن  العقيد  اجلي�ش 

الفنانة دياب.

تجمع انماء طرابلس والشمال يعقد أولى جلساته في الرابطة الثقافية

عقد   2017/8/21 ب��ت��اري��خ 

الرابطة  يف  جل�صاته  اوىل  التجمع 

اعلن  وال���ذي  بطرابل�ش  الثقافية 

بال�صورة  التجمع  هذا  انطالق  منها 

ح�رص  حيث  الر���ش  على  العملية 

منر  املحامي   : ال�صادة  من  كل  اللقاء 

عرنو�ش،  عامر  املحامي  احل�صن، 

الدكتور  يكن،  �صفوح  الدكتور 

يعقوب  ال�صحايف   ، معاليقي  و�صيم 

زكريا،  حامد  ال�صيخ  اهلل،  ن�رص 

املهند�ش  ب��غ��دادي،  علي  املهند�ش 

حممد جبارة وال�صاتذة نزيه املعري، 

�صعيد الرافعي، حممد �صواف، جمال 

حمدي  الدهيبي،  وهبي  مرحبا، 

مبا�رص  رجائي  غيه،  وليد  الحمد، 

وح�صام الزعبي.

الأو�صاع  املجتمعون  تناول  وقد 

اح��وال  اليها  اآل���ت  ال��ت��ي  ال��ع��ام��ة 

والقت�صادية  الجتماعية  املواطنني 

ال�صمال وبالأخ�ش يف  واملعي�صية يف 

ا�صبح  الذي  الفيحاء  طرابل�ش  مدينة 

الفقر املطبق على اهلها ينذر بالكارثة 

الن�صانية، كما وتداولوا يف الهمال 

هذه  بحق  ال��دول��ة  قبل  من  الكبري 

ولتق�صري  ال�صعد  كافة  على  املنطقة 

ال�صعب  من  انتخبت  التي  البلدية 

لتغري واقع املدينة الأليم واملحزن ال 

انها حتى الن ف�صلت .

وقد خل�ش املجتمعون اىل وجوب 

املدينة  لتنت�صل  عملية  خطة  و�صع 

واهلها من احلالة التي هي عليها من 

الحباط والياأ�ش والفقر املقبع والذي 

يدمر املجتمع ال�صمايل املحروم .

كما وتوافقوا على ان يدهم ممدودة 

للجميع �صواء من جمعيات وتيارات 

دولية  وهيئات  ومنظمات  واحزاب 

.ولي�صار  بالمناء  تعنى  والتي  وحملية 

وتقدمي  واجل���اد  اجلماعي  للعمل 

هذه  خري  فيه  ملا  وامل�صورة  الن�صح 

املدينة وكل ال�صمال .

سامريات تكّرم ناشطيها على مسرح الرابطة الثقافية

�صامريات  موقع  حترير  رئي�ش  اأقام 

العام على جمموعات  نيوز وامل�رصف 

الجتماعي  للتوا�صل  �صامريات 

مولوي  �صامر  الأ�صتاذ  والعالمي 

ن�صطائه  من  خلم�صة  تكرمييا  حفال 

مبنا�صبة مرور 15 عاما على انطالقة 

 ٦ ومل���رور  الع��الم��ي��ة،  �صامريات 

جمموعات  انت�صار  على  �صنوات 

�صامريات وذلك على م�رصح الرابطة 

الثقافية بطرابل�ش.

اللبناين  بالن�صيد الوطني  بداأ احلفل 

�صهداء  اأرواح  عن  �صمت  دقيقة  ثم 

دفاعا  �صقطوا  الذين  اللبناين  اجلي�ش 

عن الوطن.

للح�صور  ترحيبية  كلمة  كانت  ثم 

ال�صوؤون  دائرة  رئي�ش  اأبرزهم  ومن 

الأ�صتاذ  ال�صمال  يف  الجتماعية 

الثقافية  الرابطة  رئي�ش  عيد،  ماجد 

وجمموعة الوفاق ال�صتاذ رامز الفري 

يف  الوطني  ال�صباب  احت��اد  رئي�ش 

اجلمعيات  ملتقى  ومن�صق  ال�صمال 

عبد  املحامي  طرابل�ش  يف  الأهلية 

ك�صافة  يف  والقائد  امل�رصي،  النا�رص 

الحتاد الوطني الأخ ح�صام ال�صامي، 

الآداب  بيت  جمعية  رئي�ش  واأي�صا 

والعلوم والتنمية الأ�صتاذ حممد ديب، 

ورئي�ش احلركة اللبنانية احلرة الأ�صتاذ 

راغب  خالد  والأ�صتاذ  اآغ��ا،  ب�صام 

والدكتور  املرعبية،  اجلامعة  ممثل 

املقدم  واثق  والدكتور  زغلول  نبيل 

وال�صاعرة  معتوق،  فريد  والأ�صتاذ 

مهى �صحمراين بال�صافة اىل نا�صطني 

ونا�صطات يف �صامريات وح�صد من 

املهتّمني واملحبنّي ...

ومت توزيع الدروع على املكرمني:

الفنان عمران يا�صني

املحامية �صميحة ا�صتنبويل

ال�صيدة بثينة يون�ش

ال�صيدة مهى برهان درنيقة

ال�صيدة فريحة حجازي

كتاب  ب��ت��وزي��ع  احل��ف��ل  وان��ت��ه��ى 

�صامريات على احل�صور .
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الرئيس دبوسي يتابع سلسلة لقاءاته برؤساء البعثات الديبلوماسية المعتمدين 

في لبنان ويلتقي سفير دولة روسيا اإلتحادية في لبنان الكسندر زاسبيكين
 لي�صت هي املرة الأوىل، التي 

يلتقي فيها رئي�ش غرفة طرابل�ش 

ال�صمايل توفيق دبو�صي،  ولبنان 

رو�صيا  دول���ة  �صفري  ب�صعادة 

األك�صندر  لبنان  يف  الإحت��ادي��ة 

منا�صبة  ه��ي  ب��ل  زا�صبيكني، 

املنا�صبات  �صل�صلة  من  جديدة 

خاللها  مت��ت  ال��ت��ي  ال��ع��دي��دة 

لعالقات  نتاج  وهي  اللقاءات 

من  اأكرث  منذ  القائمة  الوثيقة  ال�صداقة 

ثالث �صنوات والتي تتمحور يف املرحلة 

الراهنة حول املبادرة التي اأطلقتها غرفة 

مدينة  باإعالن  ال�صمايل  ولبنان  طرابل�ش 

الإقت�صادية  لبنان  عا�صمة  طرابل�ش 

زا�صبيكني  ال�صفري  ���ص��ع��ادة  وو���ص��ع 

اليها  ترمي  التي  والأهداف  مبرتكزات 

وذلك  بها  املحيطة  وباملناخات  املبادرة 

غزال  ن��ادر  الدكتور  بح�صور 

�صعد  الرئي�ش  دول��ة  م�صت�صار 

احلريري للتعاون الدويل و�صفري 

الدكتور حممد  اجلزائر  لبنان يف 

ح�صن. اأو�صح الرئي�ش دبو�صي: 

ال�صفري  ل�صعادة  زيارتنا  اإن   "
على  تعنينا  زا�صبيكني  الك�صندر 

اأك��ان  ���ص��واء  م�صتويات  ع��دة 

املتميزة  على م�صتوى �صخ�صيته 

ب�رصاحتها واجلراأة التي تتمتع بها اأو على 

رائع  ب�صكل  بلده  بتمثيل  جناحه  مدى 

ويف اأحلك الظروف ال�صعبة التي مرت 

بها املنطقة".

جولة تفقدية لحركة االسواق التجارية في مدينة طرابلس التاريخية والتراثية
التي قام بها  التفقدية  لقت اجلولة 

طرابل�ش  غرفة  رئي�ش  دبو�صي  توفيق 

ال�صمايل ع�صية عيد الأ�صحى  ولبنان 

يف  التجارية  الأ�صواق  حلركة  املبارك 

ب�صحبة  والرتاثية  التاريخية  طرابل�ش 

يف  الع�صكرية  املوؤ�ص�صة  اأجهزة  قادة 

اأ�صحاب  لدى  اإ�صتح�صانًا  ال�صمال 

املوؤ�ص�صات التجارية بحيث " اأ�صفت 

جواً من احليوية واأوحت بالإطمئنان 

�صيما  ل  الأمنية  القوى  قب�صة  اأن  اىل 

بالو�صع  متامًا  مت�صك  منها  الع�صكرية 

يف  وه��ي  جوانبه  ك��ل  م��ن  الأم��ن��ي 

ت�صنج  اأي  فتيل  لنزع  دائمة  جهوزية 

اجتماعي قبيل الأعياد ويف اأي ظرف 

من  منا�صبة  اأي��ة  ويف  الظروف  من 

املنا�صبات نظراً لإنعكا�صاته الإيجابية 

الكبرية على احلركة التجارية". 

رؤوف أبو زكي في غرفة طرابلس ولبنان الشمالي
زكي،  اأبو  روؤوف  الأ�صتاذ  اأعرب 

والأعمال"  الإقت�صاد  "جمموعة  رئي�ش 

ولبنان  طرابل�ش  لغرفة  زيارته  خالل 

ال�صمايل، ولقائه برئي�ش جمل�ش اإدارتها 

اإعجابه  عن  دبو�صي  توفيق  ال�صيد 

اإذ  ال�صمال،  غرفة  مب�صرية  وتقديره 

يعمل  اأن  دبو�صي  الرئي�ش  اإ�صتطاع 

من  اإ�صتطاع  مميزة  حيثية  بلورة  على 

خاللها اأن يجمع كل الأطراف حول 

الإعتبار  بعني  اآخ��ذاً  املميزة  خياراته 

امل�صالح العليا لكافة مكونات املجتمع 

تتنا�صب  ميزة  وه��ذه  الإقت�صادي، 

العام.  الإقت�صادي  العمل  طبيعة  مع 

تتجه  اأين  اأو  اأحدنا  يفكر  كيف  اأما 

هي  حالة  فهذه  اإجت��اه  ب��اأي  عواطفه 

طرابل�ش  غرفة  ويف  ال�صياق،  خارج 

ميزة جتعلها خمتلفة من حيث اخليارات 

باقي  ع��ن  وال��ت��وج��ه��ات  وامل�����ص��رية 

الغرف التجارية وت�صجل ح�صوراً غري 

م�صبوق على كافة امل�صتويات، ل �صيما 

اأن امليزة الفعلية اأنها متواجدة يف قلب 

حيوي،  ب�صكل  الإقت�صادي  الن�صاط 

وهذا ما يعطيها قوة دفع و�صهولة يف 

طرابل�ش  م�صتوى  على  لي�ش  احلركة 

وح�صب، واإمنا على م�صتوى لبنان.

احتفالية 87 عامًا لتأسيس نادي سيدات االعمال في »الغرفة«
�صلطان  ليندا  الأ�صتاذة  من  بدعوة 

والعالقات  التجارية  الدائرة  رئي�صة 

ولبنان  طرابل�ش  غرفة  يف  العامة 

ال�صمايل اأقيمت اإحتفالية ملنا�صبة العيد 

العاملي ال�صنوي لتاأ�صي�ش نادي �صيدات 

الأعمال واملهن يف الوليات املتحدة 

الأمريكية الذي بلغ 87 عامًا، بح�صور 

الثالث  النوادي  وع�صوات  رئي�صات 

و�صيفات  وبعلبك  بيبلو�ش  بريوت، 

وال��ربازي��ل  املتحدة  ال��ولي��ات  م��ن 

مع  كانت  البداية  �صلطان  ولندن. 

�صلطان  ليندا  لالأ�صتاذة  ترحيبية  كلمة 

حيث " األقت ال�صوء على دور نادي 

تطوير  يف  واملهن  الأعمال  �صيدات 

القيادة  روح  ومتكني  الأعمال  جمتمع 

امل�صتويات".  خمتلف  على  املراأة  لدى 

ولفتت اىل " الدور املميز الذي تلعبه 

يف  واملهن  الأعمال  �صيدات  ن��وادي 

لبنان.

الرئيس دبوسي متحدثًا عن »عاصمة لبنان االقتصادية«
رئي�ش غرفة طرابل�ش ولبنان ال�صمايل توفيق دبو�صي يتحدث يف لقاء حواري 

مع رئي�ش واأع�صاء جمعية بيت الآداب والعلوم والتنمية حول ق�صايا طرابل�ش 

"جمعية  نظمته  لقاء  يف  الإقت�صادية"  لبنان  "عا�صمة  بت�صميتها  غرفتها  ومبادرة 

بيت الآداب والعلوم والتنمية" مع رئي�ش غرفة طرابل�ش ولبنان ال�صمايل توفيق 

دبو�صي الذي األقى كلمة جاء فيها: "عندما بادرنا اىل اإطالق "طرابل�ش عا�صمة 

لبنان الإقت�صادية"، مل نكن لن�صفي عليها من عاطفتنا كاأبناء لهذه املدينة العريقة 

يف التاريخ، واإمنا لرنتكزعلى اأ�ص�ش علمية متينة يف اجلغرافيا والتاريخ والدور، 

فاملوقع اجلغرايف مل يتبدل، ولكن ما يجب اأن يتبدل هو اإرادة احلياة املعطاءة يف 

التطوير والتحديث" .

غرفة طرابلس ولبنان الشمالي تستضيف المؤتمر 
الصحفي لشركة "نور الفيحاء" في طرابلس

اإ�صت�صافت غرفة طرابل�ش ولبنان ال�صمايل املوؤمتر ال�صحفي الذي عقده ال�صتاذ 

الفيحاء" يف طرابل�ش بح�صور رئي�ش  "نور  توفيق �صلطان حول م�رصوع �رصكة 

بلدية امليناء عبد القادر علم الدين وعدد من اع�صاء جمل�ش اإدارة الغرفة اىل اع�صاء 

من جمل�ش "نور الفيحاء" وح�صد من الفاعليات الإقت�صادية والإجتماعية.

الرئي�ش دبو�صي يف كلمة رّحب فيها بال�صتاذ توفيق �صلطان وبكافة احلا�رصين 

من فاعليات بلدية واإقت�صادية واإجتماعية وروؤ�صاء جمعيات وجتمعات واع�صاء 

الأهلية واملدنية والإعالمية، وراأى  املنظمات  الغرفة ونا�صطني يف  اإدارة  جمل�ش 

اإ�صتعادة الألق اىل دورة احلياة  باإجتاه  الفيحاء" خطوة متقدمة  "نور  يف م�رصوع 

تطّلعت  طاملا  حيوية  خدمة  و�صتوفر  طرابل�ش  مدينة  يف  والإمنائية  الإقت�صادية 

املدينة بكل مرافقها وموؤ�ص�صاتها العامة واخلا�صة ل �صّيما الإنتاجية منها وب�صكل 

مّلح ومتوا�صل اإىل اإيجاد احلل ال�رصيع لأزمة الكهرباء التي تفاقمت كثرياً والتي 

اأي�صًا  ونراها  املزمنة  الأزمة  لهذه  حداً  ت�صع  اأن  الفيحاء"  نور   " ل�رصكة  نتمنى 

العم�������اد  الرئي�����ش  فخام�����ة  توجه�ات  مع  الإن�صجام  متام  من�صجمة  تاأتي 

مي�ص����ال عون الإمن�����ائية وكذلك اخلطط الإمنائية للحكومة احلالية.

الرئيس دبوسي يلتقي نقيب وأمين سر 
نقابة مصممي الديكور في الشمال

نقابة  ال�صمايل وفد من  اإلتقى توفيق دبو�صي، رئي�ش غرفة طرابل�ش ولبنان 

ال�رص  واأمني  احللبي  وليد  خالد  النقيب  �صم  ال�صمال،  يف  الديكور  م�صممي 

اأحمد منري عرجة.
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