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صاحبها ورئيس تحريرها والمدير المسؤول: رامز الفري
تأسست عام 2001

اذا  احلبيبة،  فل�سطني  اهل  يا  القد�س،  اهل  يا 

بال�سوت  نقولها  فاأننا  عقائد،  حرب  ارادوها 

العايل لل�سهاينة الدجالني، ال مكان لكم بيننا، 

وال مكان لهيكلكم املزعوم، وال مكان لهيكل 

الغطر�سة والقر�سنة امل�سّمى ا�رسائيل. 

ودبلوما�سية،  �سيا�سية  حربًا  ارادوه��ا  واذا 

فل�سطني  عا�سمة  القد�س  ان  اجلميع  فليعلم 

االأبدية، القد�س كل القد�س ال �رسقية وال غربية. 

وكل  لها  فنحن  ع�سكرية،  حربًا  ارادوها  واذا 

ذرة تراب يف القد�س ن�سرتيها بالدماء.

رئي�س بلدية طرابل�س

املهند�س اأحمد قمر الدين

واأع�ضاء املجل�س البلدي

يتقدمون من اللبنانيني عموماً ومن امل�صيحيني خ�صو�صاً

باأحر التهاين ملنا�صبة عيدي امليالد وراأ�س ال�صنة

متمنني للجميع اخلري والعافية وللوطن ال�صالم واالزدهار

بلدية طرابل�س

:» ان  تويرت  عرب  ميقاتي  جنيب  الرئي�س  قال 

ب�ساأن  املتحدة  لالمم  العمومية  اجلمعية  قرار 

القد�س يوؤكد جمددا بقناعة دولية ان احلق يعلو 

ميكن  وال  عربية  القد�س  عليه،وان  يعلى  وال 

احلقيقة.  يقفز فوق هذه  اأن  احادي  قرار  الي 

للثبات  حافزا  يكون  ان  ينبغي  املوقف  هذا 

على احلق والعودة اىل مفاو�سات ال�سالم على 

ا�سا�س القرارات الدولية ذات ال�سلة«.

وقوى  واح��زاب  دين  رجال  من  بدعوة   

وجلان  فل�سطينية  وف�سائل  لبنانية  �سيا�سية 

ك�سفية  وموؤ�س�سات  وجمعيات  �سعبية 

وجلان  ثقافية  اجتماعية  وفعاليات  وريا�سية 

مدينة  يف  جماهريية  م�سرية  اقيمت  اهلية 

�سفارة  بنقل  ترامب  لقرار  رف�سا  طرابل�س 

عا�سمة  بها  واالع��رتاف  القد�س  اىل  بالده 

للكيان الغا�سب.

انطلقت امل�سرية من �ساحة النور و�سواًل اىل 

�ساحة التل ، يتقدمها ممثلي االحزاب والقوى 

فل�سطينية  �سعبية  وجلان  ف�سائل  و  اللبنانية 

وموؤ�س�سات ك�سفية  دين وجمعيات  ورجال 

وجلان  ثقافية  اجتماعية  وفعاليات  وريا�سية 

اهلية وجماهري من عموم منطقة ال�سمال.

طرابلس تنتصر لفلسطين والقدس  ميقاتي: القدس 
عربية وستبقى

كرامي: القدس عاصمة 
فلسطين األبدية

�صوت املجتمع املدين

القد�س عا�سمة فل�سطني
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لجنة أصدقاء األسير يحيى سكاف زارت رئيس الحزب القومي

ا�ستقبل رئي�س احلزب ال�سوري القومي االإجتماعي حنا النا�سف 

جمل�س  نامو�س  بح�سور  الرو�سة،  يف  للحزب  الرئي�سي  املركز  يف 

العمد يف احلزب نزيه روحانا، وفداً من »جلنة اأ�سدقاء االأ�سري يحيى 

كنعان،  �سليم  واالأع�ساء  �سكاف  جمال  رئي�سها  �سم  �سكاف«، 

ح�سني علم الدين، و امل�سوؤول االإعالمي يف اللجنة رواد �سكاف.

اللقاء الوطني الشمالي يحيي القدس

الرابطه  يف  ال��دوري  اجتماعه  ال�سمايل  الوطني  اللقاء  عقد 

واهلها  للقد�س  حتيه  وقفه  كانت  بداية  طرابل�س،  يف  الثقافيه 

البلفوريه  الوعود  وجه  يف  ومقاومه  �سمود  من  به  يقومون  مبا 

يف  اهلنا  م�سانده  كيفيه  يف  التداول  ومت  واجلديده،  القدميه 

فل�سطني ومت التوافق على عده ن�ساطات دعما للقد�س واالق�سى 

ابقاء جل�ساته مفتوحه ملواكبه  اللقاء عن  تباعا وقد اعرب  تعلن 

اللقاء عن دعمه  ال�ساأن. كما اعلن  املتعلقه بهذا  التطورات  كل 

للمعر�س الفني الكبري الذي يتم التح�سري له يف ال�سهر القادم يف 

الرابطة الثقافية حتت عنوان �سالم لقد�س العروبة.

 مؤسسة رينه معوض تفتتح »قرية الميالد 2017«

افتتحت  وح�سورها،  معو�س  مي�سال  ماريال  ال�سيدة  برعاية 

موؤ�س�سة رينه معّو�س احتفاالت »القرية امليالدية 2017«، قرية حمبة 

 Live Love Zgharta »وفرح و�سالم حتت عنوان »عي�س حب زغرتا

ال�سيدة  األقت  وللمنا�سبة  املعمدان.  يوحنا  مار  كاتدرائية  �ساحة  يف 

يف  هي  الزاوية  زغرتا  »الأن  فيها:  قالت  ترحيبية،  كلمة  معو�س 

�ساحة  والعيد، والأن  الفرح  منا  ت�ستحق  الزاوية  القلب، الأن زغرتا 

الكني�سة �ساحة لقاء وتوا�سل و�ساحة جامعة، والن فرحتي ال تكتمل 

من دون ن�ساط ال�Christmas Village التقليدي يف و�سط مدينتنا زغرتا، 

منطقتنا،  ابناء  من  �سخ�س  كل  ي�سعر  ان  هو  الوحيد  هدفنا  ان  ومبا 

التي  واملعاناة  الهموم  من  بالرغم  بالفرح،  كبريا،  ام  كان  �سغريا 

ا�سبحت كثرية، واميانا منا باأن عيد امليالد هو عيد التجدد واالمل، 

اأحببت ان نلتقي اليوم كي نفرح معا بعيد االعياد، عيد امليالد«.

واالمل  والفرح  ال�سحة  املقبلة  االأي��ام  حتمل  ان  متّنت  معو�س 

ميالد  عيد  »كل  وا�سافت:  للبنان.  واالمان  واال�ستقرار  للجميع، 

وزغرتا الزاوية هي ملتقى للفرح واالعياد، ميالد جميد وعام �سعيد 

امليالدي  املعر�س  معو�س  ال�سيدة  افتتحت  بعدها  عليكم«.  ينعاد 

وجالت على البيوت اخل�سبية املزينة والتي تت�سمن منتجات يدوية 

كما  مدرو�سة،  باأ�سعار  ميالدية  وهدايا  بالعيد  خا�سة  وابتكارات 

افتتحت منزل »بابا نويل« امام الراغبني يف التقاط ال�سور التذكارية.

ملتقى الجمعيات األهلية في طرابلس يدعو لمزيد من 
التحركات الرافضة للقرار األميركي بشأن القدس

اإجتماعه  طرابل�س«  يف  االأهلية  اجلمعيات  »ملتقى  عقد 

من�سقه  بح�سور  الوطني«  ال�سباب  »احت��اد  مقر  يف  ال��دوري 

االأ�سنان  اأطباء  نقابة  امل�رسي، ع�سو جمل�س  النا�رس  املحامي عبد 

ونائب رئي�س جمعية الت�سامن ال�سعبي الدكتور ربيع العمري، 

رئي�س احتاد جمعيات وفعاليات ال�سمال حممد طرابل�سي، رئي�س 

جمعية بيت االآداب والعلوم والتنمية حممد ديب، م�سوؤول هيئة 

املركز  رئي�س  ال�سامي،  ح�سام  طرابل�س  يف  ال�سعبي  اال�سعاف 

رئي�س  نائب  احللوة،  عمر  الدكتور  للتنمية  اال�ست�ساري  اللبناين 

جمعية الوفاق الثقافية �سامر مولوي، رئي�س جمعية ن�سائم خري 

رامي الذقاين، رئي�س جمعية االأمل الواعد حممد �سليمان، ممثل 

املوؤ�س�سة الوطنية االجتماعية طارق االختيار، عبد احلميد بوالد، 

واإ�ستعر�س املجتمعون الواقع ال�سعبي والعربي بعد قرار الرئي�س 

االأمريكي العدواين على مدينة القد�س، واأ�سدروا البيان التايل: 

ثمن امللتقى »املوقف الر�سمي وال�سعبي اللبناين الراف�س للقرار 

وتوجه  الغا�سب«  الكيان  عا�سمة  القد�س  باإعالن  االأمريكي 

بالتحية اىل »�سباب وطالب طرابل�س ونقاباتها وقواها ال�سيا�سية 

للقرار  رف�سًا  الت�سامنية  الوقفات  يف  �سارك  من  ولكل  واالأهلية 

االأمريكي ودفاعًا عن مدينة القد�س« واأكد على �رسورة امل�ساركة 

الكثيفة يف امل�سرية الطرابل�سية ال�سعبية اجلامعة يوم اجلمعة القادم 

بعد �سالة الع�رس يف �ساحة عبد احلميد كرامي)النور( ويف االأم�سية 

الرابعة  ال�ساعة  ال�سبت  يوم  امللتقى  ينظمها  التي  والفنية  الثقافية 

ع�رساً يف الرابطة الثقافية حتت عنوان القد�س عربية و�ستبقى«.

على  ال�سف  وحدة  تعزيز  »اىل  الفل�سطينية  الف�سائل  ودعا    

موحد  برنامج  واعتماد  التحرير  منظمة  دور  تفعيل  قاعدة 

من  ت�ستفيد  �ساملة  �سعبية  انتفا�سة  واطالق  املرحلة  ملواجهة 

املواقف الدولية الداعمة للحق الفل�سطيني مبا ي�ساهم بعزل العدو 

ال�سهيوين دوليًا ومن خلفه الواليات املتحدة االأمريكية«. 

تنويه لمشروع طالب كلية هندسة العمارة في جامعة المنار

يف  املهند�سني  ونقابة   )UN-HABITAT( نظمت 

يف  الرابعة  ال�سنة  طالب  من  فرق  ع�رسة  بني  م�سابقة  طربل�س 

ال�سمايل  لبنان  يف  جامعات  خلم�س  املعمارية   الهند�سة  كليات 

وقرب�س حول »و�سع ت�سميم حلديقة عامة يف حملة ابي �سمراء« 

ولقد منحت جلنة التحكيم تنويها خا�سا لطالب كلية العمارة 

يف جامعة املنار تقديرا للم�رسوع املقدم منها.

جمعية النجم تطلق مؤتمر العلمي السنوي األول

بعنوان  االأول  ال�سنوي  العلمي  موؤمترها  »جنم«،  جمعية  نظمت 

القاعة  يف  واالإدم��ان؟«،  التطور  بني  االنرتنت  ا�ستخدام  »اإ�سكالية 

الزجاجية الكربى يف غرفة التجارة طرابل�س ، برعاية وزير ال�سوؤون 

ميقاتي  جنيب  الرئي�س  ممثل  وح�سور  عا�سي  بو  بيار  االجتماعية 

�سعد  احللوة،  م�سطفى  ال�سفدي  حممد  النائب  ملك،وممثل  مقبل 

الدين فاخوري ممثال الوزير ال�سابق اأ�رسف ريفي وع�سو جمل�س بلدية 

طرابل�س عبد احلميد كرمية ممثال رئي�س البلدية اأحمد قمر الدين.

 قطاع المرأة في »العزم« يحي اليوم العالمي 
لذوي االحتياجات الخاصة

لذوي  العاملي  لليوم  واإحياء  علينا«،  »حقك  عنوان  حتت    

االحتياجات اخلا�سة، اأطلق قطاع املراأة  يف تيار »العزم« حملة  

اجلمعيات،  من  وعدد  اخل��ريي،  الرحمة  معهد  مع  بالتعاون 

�سل�سلة  احلملة  ت�سمنت  وقد  بطرابل�س.  املعهد  مقر  يف  وذلك 

ن�ساطات تخللها ور�سة عمل لتعريف املواطنني بواجباتهم جتاه 

هذه الفئة من النا�س، اإ�سافة اإىل معار�س فنية جلمعيات تعنى بهم 

و مقطوعات مو�سيقية فنية، و وفقرات عدة من وحي املنا�سبة، 

وذلك يف جممع الرحمة اخلريي يف طرابل�س.

ويف كلمة لها، رحبت م�سوؤولة قطاع املراأة  يف تيار »العزم« 

جنان مبي�س �سكاف مبمثلي اجلهات امل�ساركة. من جهته رئي�س 

جمل�س ادارة جممع الرحمة الطبي عزت اغا �سكر »العزم« على 

باالأن�سطة   االهتمام  �رسورة  على  م�سدداً  الطيبة،  املبادرة  هذه 

التي تعنى ب�سوؤون املعوقني و توؤدي اىل تامني حقوقهم.  

اليوم  هذا  اإحياء  يف  امل�ساركة  والهيئات  اجلمعيات  اأن  يذكر 

بلدية  االجتماعية،  وال�سعادة  العزم  جمعية  اإىل  باالإ�سافة  هي، 

اخلدمات  وجمعية  املنى،  مركز  الفرح،  واح��ة  طرابل�س، 

الن�ساط ممثلون عن املنطقة الرتبوية  االجتماعية. كما �سارك يف 

وغرفة ال�سناعة والتجارة، ووزارة ال�سوؤون االجتماعية، والهيئة 

الوطنية ل�سوؤون املعوقني الذين وعدوا بالتن�سيق مع اللجنة التي 

�ستنبثق عن هذه احلملة، ومتابعة االأمر مع اجلهات املعنية. 

طالب جامعة البلمند يحصدون المراتب األولى 
)LIRA( في برنامج إنجازات البحوث الصناعية اللبنانية

الثالث  »املنتدى  يف  االأوىل   املراتب  البلمند  جامعة  طالب  ح�سد 

ع�رس للتكنولوجيا واالإبداع ال�سناعي  » LIRA13 يف  اإطار املعر�س 

االأول  كانون  و14   13 يف    LIRA برنامج  نّظمه  الذي  ال�سنوي 

اللبنانية  اجلمهورية  رئي�س  فخامة  برعاية  �سبية،   – املوؤمترات  ق�رس  يف 

العماد مي�سال عون ممثاًل  بوزير ال�سناعة الدكتور ح�سني احلاج ح�سن، 

وباإ�رساف وزارة ال�سناعة، واملجل�س الوطني للبحوث العلمية، وجمعية 

ال�سناعيني اللبنانّيني، وبدعم من م�رسف لبنان. وقد �سّم املعر�س 85 

موؤ�س�سات  مع  بالتعاون  لبنانية  جامعات  عدة  من  لطالب  م�رسوًعا 

�سناعية مهتمة بالبحث والتطوير. 

فاز باملرتبة االأوىل الطالبان �رسبل حريقا وبالل احلج ح�سني من ق�سم 

احل�سن  ن�رسين  الدكتور  باإ�رساف  البلمند  جامعة  يف  الكيمياء  هند�سة 

»ت�سميم  م�رسوع:  عن  متّيًزا  االأكرث  امل�رسف  بجائزة  ا  اأي�سً فازت  التي 

حمفزات نانوميرتية لتحويل غاز امليثان«، عن فئة قطاع املواد الكيميائية 

واالأدوية.  ومن ق�سم الهند�سة املدنية، فاز باملرتبة الثانية الطالبان وليم 

والدكتورة  عّواد  جورج  الدكتور  اإ���رساف  وحتت  عّلو  وخالد  هزمي 

ماريان �سابا، عن م�رسوع »توليد الكهرباء من الباطون«، عن فئة املواد 

ريتا  الطالبة  ن�سيب  من  فكانت  الثالثة،  املرتبة  اأما  والنانوتكنولوجيا.  

حمفوظ من ق�سم الكيمياء يف كلية العلوم، حتت اإ�رساف الدكتورة دجاين 

ا�سطفان، والدكتور �سامر عّواد، واملهند�س بالل اخلوري عن م�رسوع 

فئة قطاع  اإىل طاقة متجددة«، عن  امل�ستعملة  النباتية  الزيوت  :«حتويل 

املواد الكيمائية واالأدوية. يف اخلتام، ُمنح الباحثون وخريجو اجلامعات 

امل�ساركة الذين قّدموا اأف�سل امل�ساريع البحثية ال�سناعية جوائز مادية.
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 بالتعاون بين الكونسرفتوار ومركز الصفدي 
أمسية موسيقية لعازف البيانو إيليا كوسا

الوطني  بالتعاون مع »املعهد  الثقايف«  ال�سفدي  نّظم »مركز 

العايل للمو�سيقى الكون�رسفتوار اللبناين«، اأم�سية مو�سيقية الأ�ستاذ 

النظريات وعازف البيانو يف الكون�رسفتوار، واحلائز على جوائز 

عديدة، املوؤلف املو�سيقي ايليا كو�سا، ح�رسها اىل جانب مديرة 

املركز نادين العلي عمران، ح�سد من حمبي املو�سيقى الكال�سيكية 

والفن على انواعه.

بعد الن�سيد الوطني، والكلمة الرتحيبية من مدير الكون�رسفتوار 

اال�ستاذ ميالد بيطار الذي اعترب ان »«مركز ال�سفدي الثقايف« 

معلم ح�سارّي ي�سّع على طرابل�س ولبنان«، ا�ستمع احل�سور اىل 

لنحو  وابراهمز  وبيتهوفن  لباخ  غربية  ملقطوعات  عزف كو�سا 

�ساعة من الوقت.

محاضرة لـ»أطباء العزم« حول »الكشف المبكرعن التوحد«

املبكر  اأطباء »العزم« حما�رسة بعنوان: »الك�سف   نظم قطاع 

االأطفال  اأمرا�س  اخت�سا�سية  األقتها  التوحد«،  مر�س  عن 

�سابونة  اهلل  د.�سعد  القطاع  من�سق  بح�سور  ابراهيم،  د.با�سمة 

العزم  وقطاعات  منتديات  مقر  يف  وذلك  االأطباء،  من  وح�سد 

بطرابل�س. 

ا�ستهلت د.ابراهيم حديثها باالإ�سارة اإىل اأن م�سببات التوحد 

غري معروفة حتى االآن، رغم تداول الكثري من املعتقدات حول 

هذا االأمر، اإال ان الثابت الوحيد ان املر�س  هو خلل يف النمو 

الع�سبي لدى امل�ساب، ينعك�س �سعوبة يف التفاعل والتعامل مع 

املحيط، وامليل اإىل الوحدة والتقوقع داخل عامله اخلا�س، من هنا 

اأهمية الك�سف املبكر عنه يف �سبيل التدخل باأ�رسع وقت ممكن. 

وهو  التوحد،  وطيف  التوحد  مر�س  بني  د.ابراهم  وميزت 

عبارة عن ممار�سات و�سلوكيات قد تكون لدى اأٍي كان. 

»أطباء العزم« يقيم فطوره السنوي

نقيب  بح�سور  ال�سنوي،  فطوره  »العزم«  اأطباء  قطاع  اأقام 

اأطباء طرابل�س د.عمر عيا�س، من�سق القطاع د.�سعد اهلل �سابونة، 

وح�سد من اأطباء »العزم«، وذلك يف قاعة الفيحاء بطرابل�س.

وتخللت الفطور كلمة للدكتور �سابونة، رحب يف بداياتها 

 ،2018 للعام  القطاع  باملنت�سبني اجلدد، معلنًا عن خطة عمل 

من  التي  العمل  وور�س  املحا�رسات  من  �سل�سلة  تت�سمن  التي 

م�ستوى  ورفع  لالأطباء،  امل�ستمر  التثقيف  يف  امل�ساهمة  �ساأنها 

اأدائهم. ويف اخلتام مت توزيع هدايا تذكارية على االأطباء.

خالل حفل افتتاح واطالق رسمي لمشروع التدريب المهني
 الصفدي: إلدراج طرابلس في الخطة االقتصادية الشاملة

التي تضعها الحكومة
طرابل�س  مفتي  وح�سور  برعاية 

مالك  ال��دك��ت��ور  ال�سيخ  وال�سمال 

ال�سعار، خّرجت »موؤ�س�سة ال�سفدي« 

الدفعة االأوىل من املتدربني يف »معهد 

املعّجل«  املهني  للتدريب  ال�سفدي 

للمعهد  ر�سمي  اط��الق  حفل  خالل 

املهني  »التدريب  االأول  ومل�رسوعها 

ل�سباب  االقت�سادي  للدمج  املعّجل 

طرابل�س« املمّول من الربنامج االإقليمي 

الالجئني  لدعم  واحل��م��اي��ة  للتنمية 

واملجتمعات امل�سيفة يف لبنان واالأردن 

تطوير  بهدف   ،RDPP وال��ع��راق 

القدرات املهنية لدى ال�سباب ودجمهم 

عمل  فر�س  خلق  خالل  من  اقت�ساديًا 

يف طرابل�س وال�سمال.

بعد الن�سيد الوطني، وكلمة ترحيبية 

من عّريفة احلفل رئي�سة ق�سم التوا�سل 

واالعالم ال�سيدة امال اليا�س �سليمان، 

�سّدد املفتي ال�سعار على »اأهمية معاهد 

ازمة  و�سط  املعجل،  املهني  التدريب 

االهمال  فيها  تراكم  التي  املجتمع 

والفقر«،  والبطالة  واجلهل  والن�سيان 

حياة  م�سرية  لبدء  »توؤ�س�س  انها  معترًبا 

اياهم  م�سلحة  وال�سابات  ال�سباب 

مبهنة توؤهلهم للعمل والك�سب املادي 

واإحرتام  بالذات  ال�سعور  والإ�ستعادة 

النف�س«، منّوها ب�«هّمة واإرادة و�سعي 

النائب ال�سفدي على حتقيق هذا احللم 

التي  للنفو�س  يتحول اىل حقيقة  الذي 

على  االإدم��ان  جرائم  على  ا�ستع�ست 

بارك  واذ  واملخدرات«.  امل�سكرات 

ان  اعترب  ال�����رسح،  بهذا  لطرابل�س 

هو  املعّجل  املهني  التدريب  »معهد 

نقطة االإنطالق للحياة من خالل دورة 

مهنية عالية االإتقان واجلودة، ومرّكزة 

ان  على  م�سددا  واخلربة«،  املعلومات 

»ر�سالة »موؤ�س�سة ال�سفدي« هي تلبية 

متطلبات مدينة طرابل�س وال�سمال«.

الربنامج  ممثلة  راأت  ب��دوره��ا، 

 RDPP واحلماية  للتنمية  االقليمي 

البطالة  »م�سكلة  ان  �سيحا  م��رياي 

مبو�سوع  لي�ست  لها  احللول  وايجاد 

ان  اال  طرابل�س  او  لبنان  يف  جديد 

ال�سورية،  االأزم��ة  بعد  تفاقم  الو�سع 

للبنانيني  املعي�سي  امل�ستوى  وتدهور 

اىل  ولفتت  لبنان«.  يف  وال�سوريني 

 8 قبل  م��ن  امل��م��ّول  »ال��ربن��ام��ج  ان 

االوروب��ي،  )االحت��اد  مانحة  جهات 

الرنويج،  هولندا،  ايرلندا،  الدامنارك، 

�سوي�رسا، اململكة املتحدة، وجمهورية 

�رسكاء  ع��ّدة  م��ع  يعمل  الت�سيك(، 

الإيجاد حلول لدعم انخراط ال�سباب 

»معهد  ان  معتربة  العمل«،  ب�سوق 

نظريًا  يكون  لن  للتدريب  ال�سفدي 

ا، فمعظم احل�س�س  فقط امنا عملًيا اي�سً

او  املركز  العملي يف  للتطبيق  خم�س�سة 

يف خارجه ح�سب احلاجة واالإمكانية 

العمل  �سوق  احتياجات  مع  ولتطابق 

واأربابه«.

ان  ال�سفدي  اع��ت��رب  جهته،  م��ن 

»طرابل�س ما زالت على قائمة املناطق 

التي مل ي�سملها االمناء املتوازن رغم مرر 

د�ستور  ار�ساء  على  �سنة   25 من  اكرث 

من  »تئن  انها  اىل  م�سريا  الطائف«، 

اجلميع  معِرفة  رغم  الر�سمي  االهمال 

موقعها  الأهمية  الكامل  واإدراك��ه��م 

ال�سلم  اأوقات  يف  املوؤّثر  االإ�سرتاتيجي 

واحلرب على حّد �سواء«، م�سدًدا على 

وبطالة  فقر  ن�سبة  اأعلى  »ت�سّجل  انها 

االأبي�س  البحر  لبنان وعلى حو�س  يف 

خ�سبة  ا  اأر�سً يجعلها  مما  املتو�سط، 

التوتر  الإث��ارة  منطلًقا  الإ�ستخدامها 

وعدم اال�ستقرار«.

ال�سعار،  مالك  املفتي  �سّلم  ختاًما، 

النائب حممد ال�سفدي وعقيلته رئي�سة 

بطرابل�س  النهو�س  اع��ادة  برنامج 

ممثلة  ال�سفدي،  ف��ي��والت  ال��ق��دمي��ة 

واحلماية  للتنمية  االقليمي  الربنامج 

يف  املهند�سني  ونقيب  �سيحا،  مرياي 

طرابل�س ب�سام زيادة، ال�سهادات وعّدة 

العمل على املتخرجني قبل قطع قالب 

حلوى التخّرج.

»حقوقهم حبر على ورق« حلقة حوارية لفيستا بالتعاون مع »أكيد فينا سوا«

الصفدي: المسؤولية تقع على عاتق الجميع لدمج ذوي االحتياجات الخاصة
ل��ذوي  ال��ع��امل��ي  ال��ي��وم  ملنا�سبة 

العاملي  واليوم  اخلا�سة  االحتياجات 

االأمم  �سعار  وحتت  االن�سان  حلقوق 

املتحدة لعام 2017 » التحول نحو 

للجميع«،  وَم��ِرن  ُم�ستدام  جمتمع 

الرتبية  »في�ستا  جمعية  نّظمت 

بالتعاون  ال�سمال  يف  املخت�سة« 

���س��وا«،  فينا  »اأك��ي��د  جمعية  م��ع 

ال�سفدي  »مركز  يف  حوارية  حلقة 

الثقايف« بعنوان »حقوقهم حرب على 

ورق«.

ت�سمنت  التي  احل��واري��ة  احللقة 

مداخالت الإخت�سا�سيني يف خمتلف 

جمعية  رئي�سة  ح�رسها  املجاالت، 

فيوالت  ال�سيدة  �سوا«  فينا  »اأكيد 

»في�ستا  جمعية  رئي�سة  ال�سفدي، 

للرتبية املخت�سة« ال�سيدة �سنا حمزة 

جبور،  �سوزان  االأ�ستاذة  ومديرتها 

اجلامعة  يف  ال�سمال  ف��رع  مديرة 

علم،  ف��ادي��ا  ال�سيدة  الي�سوعية 

عمران،  العلي  نادي  املركز  مديرة 

عاملة  جمعيات  فيها  و�ساركت 

واأف��راد  اأه��ايل  جانب  اإىل  ة  وخمت�سّ

يف  اخلا�سة  االحتياجات  ذوي  من 

ال�سمال.
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يتقدم رئي�س

احتاد بلديات املنية

احلاج عماد مطر 

من اللبنانيني عامة باأحر التهاين 

مبنا�ضبة الأعياد املجيدة 

متمنيا من الله ان يكون العام 

 اجلديد عام خري وازدهار 

وا�ضتقرار على لبنان واللبنانيني 

يتقدم رئي�س احلركة الوطنية امل�ضتقلة

الأ�ضتاذ فادي مالك اخلري

من اللبنانيني عامة و امل�ضيحيني خا�ضة

باأحر التهاين مبنا�ضبة حلول عيد امليالد 

املجيد وراأ�س ال�ضنة امليالدية

اآمال اأن يحمل العام اجلديد مزيدا من 

الأمن والأمان و ال�ضلم و ال�ضالم على بلدنا 

احلبيب لبنان و�ضائر العامل العربي.

يتقدم

الأ�ضتاذ حممد جحجاح

من اللبنانيني عامة باأحر التهاين 

مبنا�ضبة الأعياد املجيدة 

متمنيا من الله ان يكون العام اجلديد 

عام خري وازدهار وا�ضتقرار 

على لبنان واللبنانيني 

تتقدم �ضاحبة �ضالون نارميان الثقايف

ال�ضيدة نارميان اجلمل غامن

من اللبنانيني عامة باأحر التهاين مبنا�ضبة

حلول عيدي امليالد وراأ�س ال�ضنة

وتدعو الله ان يعيده

على لبنان واللبنانيني

باخلري وال�ضالم واملحبة والمن والأمان 

يتقدم م�ضت�ضار رئي�س بلدية طرابل�س

الأ�ضتاذ ربيع جحجاح

من اللبنانيني عامة باأحر التهاين

مبنا�ضبة حلول عيدي امليالد وراأ�س ال�ضنة

ويتمنى من الله ان يعيدها

على لبنان واللبنانيني

باخلري وال�ضالم واملحبة
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يتقدم رئي�س جامعة التكنولوجيا والعلوم التطبيقية اللبنانية الفرن�ضية

الدكتور حممد �ضلهب

من اللبنانيني عامة باأحر التهاين مبنا�ضبة حلول عيدي امليالد وراأ�س  ال�ضنة 

ويدعو الله ان يكون العام اجلديد عام خري و�ضالم على جميع اللبنانيني والعرب
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ندوة ثانوية جورج صراف حول كتاب »الطريق 

إلى تل الورد« للدكتور محمود زيادة

�سمن م�رسوع خدمة املجتمع الذي طلب من املدار�س الثانوية: 

الرتبية  وزارة  قبل  من  اأقّر  والذي  اجلامعي  قبل  ما  العام  التعليم 

والتعليم العايل ومن املركز الرتبوي للبحوث واالإمناء

احلياة  يف  الحًقا  لالإنخراط  ال�سبيبة  تاأهيل  اإىل  يهدف  والذي 

اأ�سوار  خارج  االجتماعية  البيئة  وبني  بينهم  وللتفاعل  العامة، 

مثل  وا�سحة  قيم  على  بناء  والتزام،  وم�سوؤولية  بوعي  املدر�سة، 

م�رسوع  اإدخال  فاإن  واالجتماعي،  الثقايف  والتوا�سل  التعاون 

�سخ�سية  بناء  ي�سهم يف  تواكبه  التي  واالأن�سطة  املجتمع«  »خدمة 

الغد، واعتمدت ثانوية جورج �رساف امل�رسوع  متكاملة ملواطن 

امل�رسوع،  لتفعيل  كنج  فدى  االأ�ستاذة  املدر�سة  واختارت  الثقايف 

فدعت طالب الثانوي اإىل الرابطة ملناق�سة كتاب »الطريق اإىل تل 

اأ�سئلتهم  لتح�سري  للطالب  الكتاب  اأهدى  املوؤلف  وكان  الورد« 

املدر�سة  من  وح�رس  للطالب  فعلية  مب�ساركة  الندوة  وجنحت 

ال�سفدي،  هند  �سهال،  حممد  واالأ�ساتذة  حداد  الدين  حمي  املدير 

علياء العلي مطرجي، عبري هاجر ونينا جراد واملن�سقة فدى كنج، 

واالآن�سة غنى  احل�سن  بهية  االأ�ستاذة  املدر�سة كل من  ومن خارج 

اللوزي وغريهم. و�سكرت الثانوية بل�سان مديرها الرابطة الثقافية 

ورئي�سها رامز الفري.

حروف وامرأة من ضياء في الرابطة الثقافية

وجمعية  متحديني  فنانيني  ومنتدى  الثقافية  الرابطة  من  بدعوة 

الوفاق الثقافية اقيم معر�س فني ت�سكيلي للفنانيني ال�سوريني فيفيان 

ال�سائغ و�سالح الهجر وذلك يف قاعة املعار�س الكربى يف الرابطة 

الثقافية بح�سور الوزير ا�رسف ريفي ممثال باال�ستاذ فادي ال�سامي 

، رئي�س الرابطة الثقافية اال�ستاذ رامز الفري، ممثل جمعية الوفاق 

الثقافية اال�ستاذ خالد احلجة ، ممثل منتدى فنانيني متحدين ال�سيد 

هيثم حيدر ،االعالمية ايفا ال�سائغ، الفنانيني عمران يا�سني وحممد 

نابل�سي وح�سد من ال�سخ�سيات الثقافية والفنية واالجتماعية ويف 

اخلتام قدم الفري �سهادات تقدير للفنانيني امل�ساركيني يف املعر�س.

توزيع بطاقات للمنتسبين الجدد الى جمعية شباب التنمية 

اقامت جمعية �سباب التنمية حفل توزيع بطاقات على املنت�سبني 

من  بح�سور ح�سد  الثقافية  الرابطة  وذلك يف  اجلمعية  اىل  اجلدد 

اللبناين ثم كلمة رئي�س  بالن�سيد الوطني  ال�سباب وال�سابات بداية 

اجلمعية اال�ستاذ علي عمر الذي اكد   على اأهمية م�ساركة ال�سباب 

يف العمل العام وخدمة املجتمع .

الفري يستقبل سرهات كوتشوك

ا�ستقبل رئي�س الرابطة الثقافية اال�ستاذ رامز الفري من�سق وكالة 

التعاون والتن�سيق الرتكية Tica يف لبنان ال�سيد �رسهات كوت�سوك 

قورد يرافقه رئي�س جمعية ال�سداقة اللبنانية الرتكية اال�ستاذ �سفوان 

�سلطان  وائل  وال�سيد  ك�ساب  جالل  الدكتور  وبح�سور  �سنواي 

Tica يف  الثقافية وال  الرابطة  التعاون بني  وقد مت البحث ب�سبل 

امل�ستقبل ملافيه م�سلحة طرابل�س واهلها.

حجازي توقع ديوانها " دانتيال الروح"! 

ال�ساعرة  وقعت  طرابل�س  وملتقى  الثقافية"  "الرابطة  برعاية 

الرابطة  م�رسح  على  الروح"  "دانتيال  دي��وان  حجازي  هنادي 

للدفاع  االعلى  املجل�س  عام  امني  بح�سور  طرابل�س  يف  الثقافية 

باال�ستاذ  ممثال  ريفي  ا�رسف  ال�سابق  الوزير  اهلل حمد،  �سعد  اللواء 

املهند�س احمد قمر  بلدية طرابل�س  الدين فاخوري، رئي�س  �سعد 

الدين ممثالل بالدكتور خالد تدمري، ممثل حزب الكتائب اال�ستاذ 

الثقافية  الرابطة  رئي�س  حمدان،  اماين  الرئي�سة  عاقوري،  مارك 

اال�ستاذ رامز الفري،النقيب الدكتور نبيل فتال، د حممد �سلهب، 

العميد فواز عرب، اال�ستاذ رفيق ابي يون�س، رئي�س جمعية ك�سافة 

الغد القائد عبد الرزاق عواد ، ممثل جمعية الوفاق الثقافية اال�ستاذ 

احلاج  �سمري  ال�سيد  االهلية  اللجان  جمعية  رئي�س  احلجة،  خالد 

وح�سد من ال�سخ�سيات الثقافية وال�سيا�سية واالجتماعية واالدبية.

تالميذ غير شكل

�سليمة  اال�ستاذة  اأقامت  ال�رسيف  النبوي  املولد  ذكرى  مبنا�سبة 

"تالميذ غري �سكل" لفرقة  الريفي عرو�س م�رسحية بعنوان  اديب 

الفنانني رينيه وريتا بنديل على �رسف دور االيتام يف مدينة طرابل�س 

وذلك على م�رسح الرابطة الثقافية بح�سور اال�ستاذة اديب ورئي�س 

الرابطة الثقافية اال�ستاذ رامز الفري وعدد من اداريي دور االيتام 

يف طرابل�س وح�سد من االطفال.

عبد  حممد  للمدرب  ال�سحية  الرقابة  اح��رتاف  بعنوان  دورة 

الوهاب يف الرابطة الثقافية طرابل�س.

 ميقاتي يوقع من ساحة التل الى 
الحي االتيني في الرابطة الثقافية

اأقامت موؤ�س�سة �ساعر الفيحاء �سابا زريق الثقافية والرابطة 

كتاب"  وتوقيع  اإطالق  مبنا�سبة  ندوة  طرابل�س  يف  الثقافية 

المع  الدكتور  ملوؤلفه  الالتيني"  احلي  اإىل  التل  �ساحة  من 

اأنورميقاتي يف مقر الرابطة الثقافية يف طرابل�س.

ملك،  مبقبل  ممثال  ميقاتي  جنيب  الرئي�س  الندوة  وح�رس 

الوزير حممد كبارة ممثال بالدكتور �سامي ر�سا، النائب اأحمد 

م�سطفى  بالدكتور  ممثال  ال�سفدي  حممد  النائب  فتفت، 

احللوة، الوزير ال�سابق الدكتور �سامي منقارة رئي�س جامعة 

زيادة،  بكمال  ممثال  ريفي  اأ���رسف  ال�سابق  الوزير  املنار، 

ال�سعار  مالك  ال�سيخ  الدكتور  وال�سمال  طرابل�س  مفتي 

اإفرام  املرتوبوليت  الدروي�س،  ماجد  ال�سيخ  بالدكتور  ممثال 

وتوابعهما  والكورة  طرابل�س  اأبر�سية  راعي  كرياكو�س 

راعي  ياكومي،  جربائيل  باالأب  ممثال  االأرثوذك�س  للروم 

ممثال  �ساهر  اإدوار  املطران  امللكيني  للروم  طرابل�س  اأبر�سية 

رامز  الثقافية  الرابطة  ب�ستاين.رئي�س  اإليا�س  باالأر�سمندريت 

الفري.

كما ح�رس الندوة نائب رئي�س املجل�س الد�ستوري القا�سي 

بخعون  بلدية  رئي�س  �ساري،  نبيل  القا�سي  زيادة،  طارق 

زياد جمال، مديرة فرع اجلامعة الي�سوعية يف ال�سمال فاديا 

علم، رئي�س املجل�س الثقايف للبنان ال�سمايل �سفوح منّجد، 

،العميد  احلجة  خالد  اال�ستاذ  الثقافية  الوفاق  جمعية  ممثل 

العلمي،  اأحمد  الدكتور  العميد  الغني عماد،  عبد  الدكتور 

الهيئات  ممثلي  الرافعي، وح�سد من  احمد  الدكتور  العميد 

الرتبوية واجلامعية ومهتمني.

"سوشيل واي" تحيي يوم اللغة العربية.. 
بمسابقتي االمالء والتعبير الشفهي

من  املعلن  العربية  اللغة  يوم  واي"  "�سو�سيل  جمعية  اأحيت 

التوايل، حيث جمعت  على  الثالثة  لل�سنة  االأوني�سكو  منظمة 

الرابطة  م�رسح  على  واخلا�سة  اللبنانية  اجلامعات  طالب 

الثقافية يف طرابل�س، ونظمت لهم م�سابقة يف االمالء بالتعاون 

التي  امل�سابقة  مع  وبالتزامن  االأنطونية،  اجلامعة  مع  والتن�سيق 

تنظمها يف الكلية احلربية، حتت اإ�رساف االعالمي ب�سام براك 

بالدي"  "جي�س  بعنوان  اإع��داده  من  اإمالئيا  ن�سا  تال  الذي 

اإليه عرب النقل املبا�رس  اإ�ستمع الطالب امل�ساركون يف طرابل�س 

من املوؤ�س�سة اللبنانية لالر�سال LBC، يف حني �سارك عدد من 

الطالب الطرابل�سيني يف م�سابقة التعبري ال�سفهي.
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قمرالدين ودبوسي: "للشراكة في إظهار الصورة 
الجمالية الحضارية لطرابلس ومدن الفيحاء"

الفيحاء  بلديات  اإحتاد  رئي�س  الدين  قمر  اأحمد  املهند�س  اأعلن 

"طرابل�س  دبو�سي  الرئي�س  ملبادرة  "تاأييده  بلدية طرابل�س  ورئي�س 

ينه�س  حيويًا  م�رسوعًا  فيها  وراأى  االإقت�سادية"،  لبنان  عا�سمة 

ويعزز  واالإجتماعية  االإقت�سادية  امل�ستويات  كافة  على  باملدينة 

كان  اخلا�س"،  والقطاع  املحلية  ال�سلطة  بني  ال�رساكة  متانة  من 

ولبنان  طرابل�س  غرفة  رئي�س  مع  امل�سرتك  االإجتماع  خالل  ذلك 

�رسوحات  اىل  االإ�ستماع  خالله  مت  الذي  دبو�سي  توفيق  ال�سمايل 

قدمها كل من اأنيا�سكا �سوي�سكا واآثر القا�سي، من اإداريي وفنيي 

باإ�ساءة  املتخ�س�سة  البولندية   IPB- Decoration �رسكة 

وديكور االإ�ساءة وتزيني املدن يف خمتلف املنا�سبات ال �سيما خالل 

لبنان  يف  ال�رسكة  من�سق  بح�سور  الت�سوق  واأ�سهر  االأعياد  موا�سم 

رجل االأعمال طارق ناجي. ولفت الرئي�س توفيق دبو�سي خالل 

االإجتماع اىل اأهمية العمل على "ن�رس ثقافة جديدة حتدد الوظيفة 

مبادرة  بلورته  اىل  ت�سعى  ما  خالل  من  طرابل�س  ملدينة  املتجددة 

تنطوي على م�رسوع  االإقت�سادية" التي  لبنان  " طرابل�س عا�سمة 
اإقت�سادي وطني اإنقاذي لدورة احلياة االإقت�سادية واالإجتماعية من 

االإقت�سادي  املجتمع  وحتديث  تطوير  اىل  اأي�سًا  ويرمي  طرابل�س 

اللبناين بكل مكوناته ...".

عبد القادر علم الدين ويوسف فتال: "مبادرة الرئيس 
دبوسي "طرابلس عاصمة لبنان اإلقتصادية" مصدر 

جذب وتشجيع للمشاريع اإلستثمارية الكبرى"

التي  االإ�سرتاتيجية  واملرتكزات  الكربى،  االإ�ستثمارية  امل�ساريع 

لبنان االإقت�سادية" وتطلعات  "طرابل�س عا�سمة  ت�ستند عليها مبادرة 

اجلمالية  اخل�سائ�س  الإظهار  واخلا�س  العام  القطاعني  بني  ال�رساكة 

احليوية  واإ�سفاء  وجوارها  طرابل�س  مدينة  بها  متتاز  التي  واحل�سارية 

ودورها  مكانتها  وتعزيز  واالإجتماعية  االإقت�سادية  احلياة  دورة  على 

التي متت  االأ�سا�سية  املحاور  الوطني كانت  االإقت�سادي  النهو�س  يف 

ال�سمايل  ولبنان  طرابل�س  غرفة  رئي�س  دبو�سي  توفيق  بني  مناق�ستها 

االأعمال  ورجل  الدين  علم  القادر  عبد  امليناء  مدينة  بلدية  ورئي�س 

ال�سيد يو�سف فتال. فتال حتدث بداية فقال: فيما يتعلق مببادرة الرئي�س 

فاإنني  االإقت�سادية"،  لبنان  عا�سمة  "طرابل�س  االإ�سرتاتيجية  دبو�سي 

اأهنئه عليها وقد �سمعت بها منذ اإطالقها وال زلت اأتابع م�سريتها.

من جهته رئي�س بلدية مدينة امليناء عبد القادر علم الدين قال:" 

�سبق يل اأن �رسحت موؤيداً لفكرة مبادرة الرئي�س دبو�سي "طرابل�س 

عا�سمة لبنان االإقت�سادية" وهي م�رسوع جيد جداً.

 بدوره الرئي�س توفيق دبو�سي قال :"اأود  بداية حتياتي لرئي�س بلدية 

بطرابل�س  واملوؤمن  بذاته  املوؤمن  الدين  علم  القادر  عبد  امليناء  مدينة 

وال�سمال وكل لبنان. وتابع:" ح�سبما علمته اأن لل�سيد يو�سف فتال 

ثالثة )3( م�ساريع تتكامل وتوفر ما يقارب الع�رسة 10.000 فر�سة 

عمل  اننا اي�سًا يف غرفة ال�سمال ن�سع كل طاقاتنا وقدراتنا واإمكانياتنا 

بت�رسف تلك امل�ساريع.

مرتكزات "برامج الماستر" في إدارة 
المستشفيات

برامج املا�سرت يف اإدارة امل�ست�سفيات مو�سوع ندوة نظمتها اجلامعة 

رحب  ال�سمايل  ولبنان  طرابل�س  غرفة  مع  بالتعاون  االأملانية  اللبنانية 

توفيق دبو�سي، رئي�س غرفة طرابل�س ولبنان ال�سمايل، بكافة احلا�رسين 

"برامج  مرتكزات  اأهمية  تتناول  �رسوحات  اىل  لالإ�ستماع  املدعوين 

املا�سرت" يف اإدارة امل�ست�سفيات التي تطرحها اجلامعة اللبنانية االملانية 

والعلوم  االإ�ست�سفاء  تلعبه يف م�سمار  الذي  املتقدم  الدور  من خالل 

الطبية وال�سحية، مبنهجية علمية متطورة تعتمدها وتتنا�سب مع رغبة 

و�سقلها  الالزمة  املعارف  اإكت�ساب  اإىل  يطمحون  الذي  الدار�سني 

معاجلة  عن  الناجمة  التحديات  مواجهة  على  امل�ساعدة  باخلربات 

ق�سايا االإدارة واالإ�رساف يف امل�ست�سفيات يف املرحلة املعا�رسة". 

"طرابلس عاصمة لبنان اإلقتصادية" حضرت في 
بطولة العالم لسباق الحواجز في كندا 2017

عن  ال�سمايل  ولبنان  طرابل�س  غرفة  رئي�س  دبو�سي  توفيق  اأع��رب 

ال�ساب  " اإبن طرابل�س  االإعجاب واالإعتزاز والتقدير مبا حققه  م�ساعر 

ل�سباق  العامل  بطولة  م�ساركته يف  من خالل  اجلمل  بالل  العداء  الواعد 

 OCRW( Obstacle Course Racing World( احلواجز 

Championships ممثاًل لبنان، بعد اأن �سجل تاأهله يف ال�سباق املحلي 
Hannibal Race و اإحرازه املركز اخلام�س على امل�ستوى الوطني". 
وكان العداء بالل اجلمل قد �سكر الرئي�س دبو�سي على دعمه وت�سجيعه 

اإنهاء �سباقني متتاليني وعلى  ووقوفه اىل جانب تطلعاته بحيث جنح يف 

مدى يومني يف Blue Mountain 2017 يف كندا، االأول يت�سمن 

50 عائقًا موزعًا على م�سار 15 كلم و الثاين 30 عائقًا موزعًا على 8 

كلم. ولفت اجلمل خالل لقائه بالرئي�س دبو�سي اىل انه " قد حمل معه 

على �سدره خالل م�ساركته يف هذه التظاهرة الريا�سية الدولية امل�رسوع 

الوطني الذي اأطلقه الرئي�س دبو�سي "طرابل�س عا�سمة لبنان االإقت�سادية" 

معترباً انه قام بتمثيل لبنان يف اأح�سن �سورة وحاز على ميداليتني خالل 

ال�سباقني الذين �سارك بهما بالرغم من تعدد اأنواع العوائق من حواجز 

زحف يف الوحل اىل قفز و ت�سلق و حمل اأوزان تعتمد على املهارة و 

التحمل اجل�سدي و العقلي، و يعترب هذا ال�سباق من االأ�سعب يف العامل 

من نوعه و قد �ساركت فيه 67 دولة.

توفيق دبوسي رئيس غرفة طرابلس ولبنان الشمالي 
ينعي المغفور له اإلعالمي عبد السالم التركماني

يتقدم توفيق دبو�سي  ببالغ احلزن واالأ�سف 

باأحر  ال�سمايل  طرابل�سولبنان  غرفة  رئي�س 

عبد  االإع��الم��ي  له  املغفور  لوفاة  التعازي 

يتغمده  اأن  تعاىل  اهلل  �سائاًل  الرتكماين  ال�سالم 

وذويه  الكرمية  عائلته  ويلهم  رحمته  بوا�سع 

واجل�سم االإعالمي يف حمافظتي لبنان ال�سمايل 

ال�سرب وال�سلوان. اإنا هلل واإنا اليه راجعون

الرئيس توفيق دبوسي يرعى ويستضيف الفعالية 
العلمية التوجيهية اإلرشادية التثقيفية

اأعرب توفيق دبو�سي رئي�س غرفة طرابل�س ولبنان ال�سمايل عن "بالغ 

اإعتزازه برعاية واإ�ست�سافة الفعالية العلمية الرتبوية التوجيهية التثقيفية 

اجلامعات  رابطة  يف  والقبول  التوجيه  مديري  جتمع  نظمها  التي 

اخلا�سة يف لبنان والتي اإعتادت غرفة طرابل�س ولبنان ال�سمايل على 

على  بالفائدة  تعود  اأن  ناأمل  اإر�سادية  فر�سة  وهي  �سنويًا  اإحت�سانها 

توافدوا  الذين  واملعاهد  املدار�س  طالب  من  الوا�سعة  املجموعات 

اىل  الدخول  اأبواب  على  وهم  العلمية  الفعالية  هذه  يف  للم�ساركة 

اجلامعات". وقال:"كل طالب وطالبة من هذه املجموعات �سينتهي 

من املرحلة الثانوية ويبداأ اإن �ساء اهلل بالتعليم اجلامعي وما اأريده الأبناء 

مدينتنا ومنطقتنا الن�سح ال�سديد يف اأن يتم اإختيارهم للتخ�س�س الذي 

الذي  الهادف  اخليار  باب  من  العمل  �سوق  اىل  للدخول  يوؤهلهم 

يتالءم مع تلبية اإحتياجات ال�سوق دون اأن تفوتني توجيه اأ�سمى اآيات 

لبنان عمومًا  العاملة يف  املوؤ�س�سات اجلامعية والرتبوية  ال�سكر لكافة 

العلمية  التظاهرة  تنظيم هذه  على  اإنكبوا  الذين  وال�سمال خ�سو�سًا 

متمنيًا التوفيق لكافة اجلامعات واملوؤ�س�سات الرتبوية املتعاونة من اأجل 

العمل معها يف مناخ من ال�رساكة للتكامل بني العلم واملعرفة واحلياة 

اإندماجها يف  عملية  لت�سهيل  االإن�سانية  املهارات  االإقت�سادية و�سقل 

جمتمع االأعمال". 

خطوة أكاديمية ممتازة تخطوها  ليندا سلطان 
رئيسة الدائرة التجارية والعالقات العامة في 

غرفة طرابلس ولبنان الشمالي

خطوة متقدمة ممتازة، تخطوها االأ�ستاذة ليندا �سلطان، رئي�سة الدائرة التجارية 

والعالقات العامة يف غرفة طرابل�س ولبنان ال�سمايل، حيث حازت على �سهادة 

اللبنانية  اجلامعة  من  االأعمال  اإدارة  يف  املا�سرت  ت�سمنت  التي  العليا  الدرا�سات 

االإ�سرتاتيجية  االإ�ست�سارات  اإخت�سا�س  االأعمال يف  اإدارة  الفرن�سية واملا�سرت يف 

يف جامعة مونبيليه الفرن�سية احلكومية، واأحيطت بحفاوة تكرميية برعاية رئي�س 

والوظيفي يف  االإداري  واجلهاز  دبو�سي  توفيق  ال�سمايل  ولبنان  غرفة طرابل�س 

الفرن�سية  اللبنانية  اجلامعة  رئي�س  نائب  وح�سور  واالأ�سدقاء،  واالأقرباء  الغرفة 

وم�ست�سار الرئي�س دبو�سي ال�سخ�سي الدكتور جود مرعبي . 

خاللها  اإ�ستعر�ست  �سلطان  لالأ�ستاذة  كلمة  مع  كانت  االإحتفالية  بداية 

م�سريتها العلمية وحمطات اإنكبابها على حت�سيل العلم والتدرج فيه وهي تتطلع 

اأن تتوج م�سريتها باحل�سول على �سهادة الدكتوراه م�ستندة على املبداأ القائل "اأن 

لي�س هناك �سيء م�ستحيل الو�سول اليه اأمام االإرادة ال�سلبة والت�سميم املمنهج". 

من جهته الرئي�س دبو�سي "بارك لالأ�ستاذة �سلطان جناحها املمتاز والالفت واأ�سار 

اأن هناك كم هائل من املتعلمني يف املجموعة الب�رسية ولكن قلة هم الذين  اىل 

ميتلكون �سفات القيادة واالأ�ستاذة ليندا �سلطان هي من بني هذه النخبة املتاألقة". 

مبادرتنا  اأطلقنا  حينما  ال�سمايل  ولبنان  طرابل�س  غرفة  يف  اإننا   ": واأ�ساف 

مبادرة  ما هي  بقدر  عبثيًا  االإقت�سادية"، مل يكن خياراً  لبنان  "طرابل�س عا�سمة 
ترتكز على اإ�ستثمار طاقات مواردنا الب�رسية املتخ�س�سة، اأي اأبناء املدينة ومناطق 

اجلوار، الذين ي�سجلون ق�س�س الريادة والنجاح". وخل�س الرئي�س دبو�سي اىل 

التاأكيد على " اأن من ميلك حلمًا وطموحًا ويعمل لياًل نهاراً على حتقيقه ي�ستحق 

طرابل�س  ولغرفة  �سلطان،  ليندا  لالأ�ستاذة  فهنيئًا  واالإكبار،  واالإعجاب  التقدير 

ولبنان ال�سمايل بهذا النجاح املميز".
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التجمع الدستوري الديمقراطي
الوثيقة

املقدمة: ت�سكل التطورات التي يعي�سها 

لبنان، و�سط التغريات الكبرية واخلطرية 

والدويل،  واالإقليمي  العربي  حميطه  يف 

موجًبا يحتم حت�سني ال�سمانات الوطنية 

التي  الثوابت  على  التاأكيد  واإع���ادة 

واأر�ست  االأهلية  للحرب  حًدا  و�سعت 

قواعد بناء املوؤ�س�سات. مما يتطلب حتقيق 

االجتماعية  والعدالة  املواطنة  دول��ة 

االأطر  عن  والدفاع  احلريات،  و�سون 

والدميقراطية  الد�ستورية  واالأ���س��ول 

املنطلق  ه��ذا  م��ن  وتقدمها.  لعملها 

الد�ستوري  التجمع  وثيقة  �سياغة  مت 

الدميقراطي.

مضمون الوثيقة
هو  الدميقراطي  الد�ستوري  التجمع 

ثقافة  تر�سيخ  على  يعمل  م��دين  جتمع 

املجاالت  كافة  على  وتعميمها  املواطنة 

يدرج  وهو  واالجتماعية،  االقت�سادية 

هذا  خدمة  يف  ال�سيا�سية  املمار�سات 

الهدف.

�سيادي  االإ�سالحي  التجمع  برنامج 

عليها  ن�ست  التي  امل��ب��ادئ  ي�ستعيد 

وحدة  على  القائمة  الد�ستور  مقدمة 

ونهائية  واملوؤ�س�سات  وال�سعب  االأر�س 

وعلى  ال��وط��ن  اأب��ن��اء  جلميع  االن��ت��م��اء 

الطابع  على  اأكدت  كما  العربية.  هويته 

ال�سعب  فيه  يكون  للنظام  الدميقراطي 

ال�سيادة  و�ساحب  ال�سلطات  م�سدر 

التي ميار�سها عرب املوؤ�س�سات الد�ستورية، 

اأنها  كما  ال�سلطات.  ف�سل  مبداأ  وعلى 

الطائفية  اإلغاء  بهدف  خطة  و�سعت 

ال�سيا�سية وتفعيل االإمناء املتوازن للمناطق 

والتاأكيد على ميثاقية العي�س امل�سرتك.

الد�ستور  مقدمة  اأن  التجمع  يعترب 

من  يتجزاأ  ال  جزء  هي  الع�رس  ببنودها 

التعامل  يتم  اأن  على  واأهدافه  عقيدته 

حتقيق  مع  يتنا�سب  مبا  وتف�سريها  معها 

اأي  ورف�س  عنها  املن�سو�سة  االأه��داف 

مقولة تق�سي اإىل تعطيلها اأو االإ�ساءة اإىل 

مبادئ  ي�ستعيد  كما  الدولة.  عمل  �سري 

اإعالن بعبدا لتح�سني لبنان من االأزمات.

ال  الد�ستور،  تعديل  اأن  التجمع  يوؤمن 

االأ�سول  اح��رتام  عرب  اإال  يتم  اأن  ميكن 

يدعو  اأن��ه  كما  املعتمدة،  الد�ستورية 

املجل�س  �سالحية  على  التاأكيد  اإىل 

وتعديل  الد�ستور  تف�سري  يف  الد�ستوري 

اإمكانية  دون  يحول  مبا  تنظيمه  قانون 

التعطيل فيه.

الد�ستور  ميزة  اأن  على  التجمع  ي�سدد 

عمل  وج��ه��ة  بتحديد  ه��ي  اللبناين 

�سبب  واأن  املدنية  الدولة  اإىل  للو�سول 

االإخفاقات يف حتقيق هذا الهدف يعود 

ثقافة  املحا�س�سة على  تغليب عن�رس  اإىل 

املواطنة.

تقوم  املواطنة  ثقافة  اأن  التجمع  يعترب 

مفاهيم  وحتفيز  وامل�ساواة  العدل  على 

والتن�سئة  واملحا�سبة  وامل�ساءلة  امل�ساركة 

الإج��راء  امل��واط��ن  تهيئ  التي  الوطنية 

خياراته والتعبري عنها عرب اإرادة متحررة 

واال�ست�سعاف،  والعوز  اجلهل  قيود  من 

كمعيار  الكفاءة  اعتماد  تفر�س  كما 

اأ�سا�سي يف الوظائف العامة.

هي  ال�����س��ي��ادة  اأن  التجمع  ي��وؤم��ن 

الدولة  موؤ�س�سات  عرب  ميار�سها  لل�سعب 

بنود  احل�رسية  ه��ذه  ت��رتج��م  ح�����رًسا. 

ال�سعب  يربط  الذي  االجتماعي  العقد 

يكون  بحيث  بالدولة  مواطن  وك��ل 

حقوق  على  احلفاظ  مع  مرادًفا  ال��والء 

منظومة  عرب  و�سونها  وحرياته  الفرد 

امل�ستقل  الق�ساء  عنا�رسها  اأبرز  متكاملة 

واملوؤ�س�سات العاملة على حتفيز و�سمان 

وتطوير  وتفعيل  االجتماعي  االأم��ن 

والت�سديد  الوطني  االندماج  موؤ�س�سات 

الع�سكرية  القوى  بني  التوا�سل  على 

وعن�رس ال�سباب املواطن.

يوؤمن التجمع اأن حتقيق االإمناء املتوازن 

عرب  ال��دول��ة  لبناء  اأ�سا�سي  ���رسط  ه��و 

ومراقبة  علمية  اأ�س�س  على  قائمة  خطة 

املجتمع  �رسائح  فيها  ت�سرتك  دميقراطية 

الفاعلة وحتفز دور ال�سباب واملراأة.

اأجل  من  العمل  على  التجمع  ي�سدد 

ال�سيخوخة  لرعاية  عادل  قانون  تاأمني 

وربط  االجتماعي  ال�سمان  وحتديث 

الرواتب مبوؤ�رس الغالء.

اأن  يجب  املدنية  الدولة  اإىل  التوجه  اإن 

االإمناء  لتحقيق  �ساملة  وطنية  بخطة  يبداأ 

اأ�س�س علمية ومراقبة  املتوازن قائمة على 

دميقراطية وتقوم على حتفيز عن�رس ال�سباب 

وامل�ستلزمات  العمل  فر�س  واإعطائه 

العلمية والثقافية لهذا البناء.

االقتراحات
 اإقامة جمال�س و�سناديق متخ�س�سة تعنى 

اقت�سادية  مفاهيم  عرب  املناطق  ب�سوؤون 

البيئة  احرتام  توؤمن  متطورة  واجتماعية 

العلمي  التطور  بني  الربط  على  وتقوم 

املجتمع  ومعطيات  والتكنولوجي 

املجال�س  هذه  تخ�سع  اأن  على  املنتج، 

وال�سناديق اإىل رقابة مواطنية حتميها من 

منزلقات اال�ستن�سابية والهدر والف�ساد.

اإن التجارب الدولية يف حماربة الف�ساد 

اإال  معاجلتها  يتم  ال  العلة  هذه  اأن  تدل 

بثقافة املواطنة والدميقراطية، وهي تعتمد 

الوظائف وتفعيل  املناوبة يف  اآليات  على 

الكفاءة  مبعيار  واالأخذ  املراقبة،  درجات 

يف الوظائف العامة، كما يكون اال�ستفادة 

من مفهوم احلكومة االلكرتونية امل�ساهمة 

ب�سكل فعال يف هذا املجال.

جمهزة  مراكز  اإقامة  اإىل  التجمع  يدعو 

على �سعيد الثقافة والريا�سة واملعلوماتية 

ال�سباب، على  بت�رسف عن�رس  وو�سعها 

م�ساحة  على  التجربة  ه��ذه  تعمم  اأن 

بناء  ال��وط��ن وت��ك��ون م��ن م��ك��ون��ات 

على  ت�سدد  كما  ال�سباب.  عند  املواطنة 

االأجيال  لدى  املدر�سي  الت�رسب  حماربة 

عمل  مكاتب  الإن�ساء  وتدعو  ال�ساعدة 

وتدريب يف االأق�سية.

يعمل النظام الداخلي للتجمع باملبادئ 

حتقيق  اأجل  من  بها  ويلتزم  عنها  املعلن 

اأهدافه وتطلعاته.

رئي�س التجمع الد�ستوري الدميقراطي

الدكتور حممد �سلهب


