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7 اقتصاد
شراكة بين غرفة طرابلس ونقابة المهندسين في 
الشمال وغرفة المهندسين بوالية بادن فورتمبرغ

متحور اللقاء الذي جمع بني توفيق دبو�سي رئي�س غرفة طرابل�س 

ب�سام  املهند�س  طرابل�س  يف  املهند�سني  ونقيب  ال�سمايل  ولبنان 

زيادة وم�ساركة املهند�س اإليا�س اأ�سود ومن غرفة املهند�سني بوالية 

بادن فورمتربغ )INGBW( رئي�س املكتب التنفيذي يف الغرفة 

اأو�سع  اإقامة  �سبل  حول  داهل،  بابلو  واالإعالمي  �ساندر  دانيال 

املهند�سني  ونقابة  طرابل�س  غرفة  بني  والتعاون  ال�رشاكة  عالقات 

يف ال�سمال وغرفة املهند�سني بوالية بادن فورمتربغ ، بهدف متتني 

الروابط على امل�ستويات االإقت�سادية واالإجتماعية واالإ�ستفادة من 

من  عنه  عرف  مبا  االأملاين  اجلانب  يوفرها  التي  املتقدمة  اخلربات 

جدية و�رشامة وتركيز واالأداء ال�سديد يف بيئة االأعمال، وكذلك 

طرابل�س  وب�سكل خا�س يف  اخلربات  وتبادل  االإنفتاح  من روح 

التي حتتل موقعًا جغرافيًا اإ�سرتاتيجيًا فريداً وجاذبًا وحيويًا يوؤهلها 

الأن تلعب دوراً حموريًا كمن�سة الإعادة اإعمار بلدان اجلوار العربي، 

وما حتت�سنه من كربيات املرافق العامة التي ت�سكل البيئة احلا�سنة 

الآالف فر�س العمل وبالتايل ومن ال�رشوري العمل امل�سرتك على 

توفري البيئة التدريبية املهنية امل�ساعدة على �سقل مهارات االأيدي 

العاملة ال�سابة منها ومتتلك غرفة طرابل�س ونقابة مهند�سي ال�سمال 

تدريبات  ور�سة  واإطالق  اإحت�سان  على  امل�ساعدة  املقومات  كل 

بلورة �سيغة  العمل على  يتم  املهنية والهند�سية واأن  يف املجاالت 

لل�رشاكة باالإجتاهني اللبناين من طرابل�س واالأملاين من خالل غرفة 

املهند�سني بوالية بادن. 

الرئيس دبوسي رعى افتتاح مطعم "الزيزفون" 
في برقايل/ عكار

برعاية وح�سور توفيق دبو�سي رئي�س غرفة طرابل�س ولبنان ال�سمايل 

�سهدت بلدة برقايل يف حمافظة عكار حفل افتتاح مطعم "الزيزفون" 

عرب  االأوروبي"  "االإحتاد  من  بتمويل  احلداثة"  "جمعية  اأطلقته  الذي 

موؤ�س�سة "رينيه معو�س" بح�سور رئي�سها زاهر عبيد واع�ساء اجلمعية 

رينه  وموؤ�س�سة  االأوروب��ي،  االإحت��اد  الداعمة  اجلهات  عن  وممثلني 

معو�س وجامعة القدي�س يو�سف وح�سد من املدعوين. 

مايز  لالإعالمي  تعريف  وكلمات  الوطني  الن�سيد  مع  البداية 

ثم  عبيد،  زاهر  احلداثة"  "جمعية  رئي�س  حتدث  ثم  ومن  عبيد 

"نحن يف لبنان نحتاج اىل  القى الرئي�س دبو�سي كلمة جاء فيها: 

اإقت�سادية �سادقة وجريئة حماطة بدرا�سة علمية دقيقة  خطة وطنية 

وموثوقة وتكون اإنطالقتها من �سمال لبنان". وعاد اىل املنا�سبة:" 

اإطالق  وهي  اأجلها،  من  وجمموعني  رعايتها  ب�سدد  نحن  التي 

ممثلًة  الفتوى  بدار  احلا�رشين  بكافة  لرنحب  الزيزفون"  "مطعم 
بف�سيلة ال�سيخ خالد اإ�سماعيل وموؤ�س�سة رينه معو�س ممثلًة بال�سيدة 

معًا  لندعو  يو�سف،  القدي�س  جامعة  مع  بال�رشاكة  بركات،  جانو 

عائلة  افراد  ولكل  عبيد  مايز  االأ�ستاذ  ول�سقيقه  عبيد  زاهر  لل�سيد 

عبيد الكرام بالتوفيق والنجاح يف م�رشوعهم". ومن ثم مت قدمت 

الدروع التقديرية للرئي�س دبو�سي وملوؤ�س�سة رينه معو�س. واأقيمت 

ماأدبة تكرميية باملنا�سبة.

اليوم الفرنكوفوني للتوعية النسائية الصحية

اإ�ست�سافت غرفة طرابل�س ولبنان ال�سمايل "يوم التوعية ال�سحية 

للن�ساء الفرنكوفونيات" بتنظيم من »املركز الرقمي الفرنكوفوين 

الفرنكوفونية« وبتعاون  ل� »الوكالة اجلامعية  التابع  يف طرابل�س« 

يف  ال�سحي  والقطاع  طرابل�س  يف  الفرن�سي  الثقايف  املركز  مع 

االإحتاد العربي للمراأة املتخ�س�سة/ فرع لبنان. 

 روي عيسى الخوري :" نحن أبناء بشري يدًا بيد مع 
مبادرة "طرابلس عاصمة لبنان اإلقتصادية"

ولبنان  طرابل�س  غرفة  اخل��وري،  عي�سى  روي  االأ�ستاذ  زار 

واإطلع  دبو�سي،  توفيق  اإدارتها  جمل�س  رئي�س  واإلتقى  ال�سمايل، 

على  وب�سكل خا�س  ال�سمال  غرفة  تطلعات  على  مكثفة  بلمحة 

تطلعات النهو�س االإقت�سادي الوطني التي توفر مرتكزاته "مبادرة 

طرابل�س عا�سمة لبنان االإقت�سادية"، وتبع اللقاء جولة على خمتلف 

امل�ساريع القائمة يف الغرفة اأو تلك التي �سيتم اإطالقها يف القريب 

العاجل".

رئيس ومدير عام "إيدال" : " مبادرة طرابلس 
عاصمة لبنان اإلقتصادية... عن جدارة"

عام  مدير  اإدارة  جمل�س  رئي�س  عيتاين  نبيل  املهند�س  اأو�سح   

خالل  "اإيدال"  لبنان  يف  اال�ستثمارات  لت�سجيع  العامة  املوؤ�س�سة 

لقائه برئي�س غرفة طرابل�س ولبنان ال�سمايل توفيق دبو�سي بح�سور 

الدائرة  ليندا �سلطان رئي�سة  اإبراهيم فوز واال�ستاذة  الرئي�س  نائب 

زيادة  اأ�سامة  واملهند�سان  الفرفة  قي  العامة  والعالقات  التجارية 

وكابي خرياطي، اأن هناك "م�سالة اأ�سا�سية تتعلق مببادرة "طرابل�س 

بفكرتها  االمي��ان  حول  تتمحور  االإقت�سادية"،  لبنان  عا�سمة 

طرابل�س  ،الأن  الدور  هذا  لعب  م�ستوى  على  العمل  وبقدرات 

ينه�س  اأن  ميكنه  ال  لبنان  واأن  اللبناين  للمجتمع  حاجة  وال�سمال 

ان يكون هناك عملية  امل�ساريع ويجب  القوى وبكافة  اال بكافة 

اإ�سرتاتيجية  خلطة  وفقا  الوطنية  القدرات  لكافة  وتوا�سل  ربط 

الت�سمية  بني  نف�سل  اأن  وقال:"علينا  العام".  الوطني  لالإ�ستنها�س 

يحتاج  لبنان  لطرابل�س الن  الدوراملرتقب  وبني  للمبادرة  العائدة 

طرابل�س ولها دور ا�سا�سي ال �سيما اننا على موعد مع النفط والغاز 

وعلى تدعيم ركائز البنى التحتية.

الرئيس دبوسي محاطًا بحفاوة وتكريم من رئيس 
وأعضاء تجمع صناعيي الشويفات وجوارها 

اأقام رئي�س جتمع �سناعيي ال�سويفات وجوارها كمال الرفاعي 

حفل ع�ساء يف دارته يف بريوت تكرميا لرئي�س غرفة جتارة و�سناعة 

رئي�س  برعاية  دبو�سي  توفيق  ال�سمايل  ولبنان  طرابل�س  وزراعة 

وم�ساركة  اجلميل  فادي  الدكتور  اللبنانيني  ال�سناعيني  جمعية 

عميد ال�سناعة يف ال�سويفات ال�سيخ وليد ع�ساف وح�سور �سفراء 

دول االأرجنتني والهند وموريتانيا وبنغالد�س واأع�ساء يف ال�سلك 

ونائب  �ساهر  بدري  اللبنانية  اجلمارك  عام  ومدير  الدبلوما�سي 

رئي�س غرفة طرابل�س ولبنان ال�سمايل اإبراهيم فوز وجتمع �سناعيي 

خمتلف  من  واإقت�سادية  �سناعية  فاعليات  من  وح�سد  ال�سويفات 

املناطق اللبنانية .

 مهرجان Bike Festival بشراكة ورعاية 
ودعم غرفة طرابلس ولبنان الشمالي

 Northلبنان  - ال�سمال  دراج��ي  جمعية   " وفد  اأعلن   "
املحامي  وع�سوية  امل�رشي  جمد  برئا�سة   Lebanon Riders
برئي�س  لقائهم  خ��الل  م��وا���س  وحممد  ك��رام��ي  ر�سيد  فهمي 

على  واإطالعهم  دبو�سي  توفيق  ال�سمايل  ولبنان  طرابل�س  غرفة 

عا�سمة  "طرابل�س  مببادرة  املتعلقة  واالأبعاد  االأ�سا�سية  املرتكزات 

تعطي  التي  املبادرة  جانب  اىل  وقوفهم  عن   " االقت�سادية  لبنان 

�سورة حقيقية عن الوجه احل�ساري ملدينة طرابل�س واإنطالقا منها 

�سينبثق مهرجان Byke Festival الذي يتم االإعداد له ب�رشاكة 

كاملة مع غرفة ال�سمال بحيث اأن طرابل�س �ست�سهد خالل اأ�سهر 

ال�سيف املقبل مهرجان غري م�سبوق للدراجات النارية و�ست�سارك 

فيه كافة اأندية الدراجات النارية من كل لبنان، من خمتلف مناطقه 

ومن  العربي  العامل  من  مماثلة  جمعيات  �ست�سارك  كما  ومكوناته، 

جن�سيات اأجنبية خمتلفة...

الرئيس دبوسي يلتقي السيدة وفاء خوري 
Social way Association رئيسة جمعية

 Social way جمعية  رئي�سة  خ��وري  وف��اء  ال�سيدة  زارت 

توفيق  ال�سمايل  ولبنان  طرابل�س  غرفة  رئي�س   Association
تاأييد  عربون  تقديرية  درعًا  اجلمعية  باإ�سم  له  وقدمت  دبو�سي 

االإقت�سادية"  لبنان  عا�سمة  "طرابل�س  وملبادرة  دبو�سي  للرئي�س 

غ�سان  واالإعالمي  مولود  خوري،اأ�سامة  جان  ال�سادة  بح�سور 

الريفي". وقالت:" نود حقيقًة اأن نهنىء اأنف�سنا على هذه املبادرة 

على  مركزيًا  دوراً  تلعب  طرابل�س  جتعل  والتي  ال�ساملة  الوطنية 

امل�ستوى الوطني اجلامع و�سيكون لها مفاعيل اإيجابية ت�ساهم يف 

تخفيف اأعباء االإكتظاظ عن بريوت ال �سيما اأن طرابل�س حتت�سن 

مرافق عامة موؤهلة الأن ت�سكل مرتكزات اإ�سرتاتيجية للمبادرة". 
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اأكد النائب كاظم اخلري  اأن املنيه بقيت �سدا منيعا 

اأ�سبحت  حيث  اأبنائها  بوعي  الطائفيه  وباء  �سد 

املالذ االآمن ملعظم اهايل ال�سمال. ولكن، يف الوقت 

عينه، مل تكن املنيه جزيره معزولة، بل بقيت تعزف 

الوطن  على  يومًا  تبخل  ومل  الوطني،  الن�سال  حلن 

بتقدمي ال�سهداء ووقفت دائما دعما للق�سايا العربيه 

�سيادة  عن  دفاعًا  الثورة  �ساحات  يف  تتخاذل  ومل 

وا�ستقالل لبنان. وهذه املنطقه مل تبخل على لبنان يف 

دفاعًا  الع�سكريه  املوؤ�س�سات  يف  اأبنائها  اأغلى  تقدمي 

عن لبنان وهي ما زالت تنتظر الدوله الإن�سافها.

معه  اأجرتها  مقابلة  اخلري جاء خالل  النائب  كالم 

جريدة »الوفاق« عن امل�ساريع التي قام بتنفيذها يف 

املنية وامل�ساريع امل�ستقبلية املنوي تنفيذها فقال: لقد 

حاولت يف اأ�سعب الظروف و�سع املنية و�سواحيها 

املهمات  بع�س  جنحت  وقد  االمن��اء  خارطة  على 

كل  يف  املطالبه  يف  نق�رش  مل  ولكن  اأخرى  وتعرثت 

املجال�س. 

املنيه  اوتو�سرتاد  من  جزء  اأول  اإنهاء  يف  جنحنا 

وجعل  املنيه  يف  جديده  اأ�سواق  فتح  والذي  ال�سنيه 

من املنطقه نقطة اإلتقاء ذات بعد جغرايف مهم تربط 

يف  واحلمدهلل  جنحنا  وال�سنيه.  وعكار  طرابل�س 

افتتاح م�ست�سفى املنيه احلكومي للتخفيف من معاناة 

املواطن يف جمال ال�سحه. جنحنا بر�سى اهلل يف متويل 

م�رشوع مياه ال�سفه وقد و�سلنا تقريبا اىل اقفال باب 

اأزمة املياه يف املنيه حتى اإ�سعار اآخر.

ملحاربة  مكتب  فتح  يف  املعني  هو  واهلل  جنحنا 

جنحنا  االإجتماعيه.  ال�سوؤون  وزارة  برعاية  الفقر 

يف  الكهرباء  مكتب  و�سع  يف  واجبنا  طبعا  وهذا 

املنيه بعد �رشاع طويل على �سكة االنطالق وجنحنا 

وال نقول ذلك اال للتذكري وال منة لنا يف ا�ستكمال 

املنيه لالنكليزي واملموله من دوله  ثانويه  اإجراءات 

الرئي�س �سعد احلريري. كما جنحنا بالتعاون مع احتاد 

البلديات والبلديات با�ستئناف العمل يف معمل فرز 

النفايات وبتعبيد العديد من الطرقات.

حيويه  م�ساريع  لعده  متويل  لتاأمني  ن�سعى  زلنا  ما 

على �سبيل املثال ال احل�رش مرفاأ ال�سيد مدر�سة النبي 

بحنني  ومدر�سه  للبنات  عمار  دير  مدر�سة  يو�سع 

والكورني�س البحري.

البلديات  مع  اجلهود  بت�سافر  جنحنا  اأ���س��اف: 

حقنا  بانتزاع  م�سكورين  وامل�سايخ  والفاعليات 

االأعلى  ال�رشعي  اال�سالمي  املجل�س  يف  التمثيل  يف 

للمنيه،  اأوقاف  دائرة  على  لنح�سل  جناهد  ومازلنا 

التمثيل  يف  املنية  حق  على  احلفاظ  اإىل  باالإ�سافة 

ي�سجل  وهذا  اأبنائها  اأحد  ال�رشعي  وجناح  بالق�ساء 

كاأول قا�ٍس يف تاريخ ق�ساء املنية-ال�سنية.

وح�سورنا  الت�رشيعي  العمل  يف  جنحنا  قد  وتابع: 

يف اأهم جلنتني: جلنة املال واملوازنة وجلنة الال�سغال 

والعمل.

اخلري:  قال  فقد  تنفيذها  املنوي  امل�ساريع  عن  اأما 

�سمن  وهي  املقبلة  للمرحلة  م�ساريع  عدة  هناك 

برنامج امل�ساريع االإمنائية ملدينة املنية وهي:

- ا�ستكمال اوتو�سرتاد املنية -ال�سنية.

- االوتو�سرتاد العربي )البداوي-املحمره(

- ا�ستكمال اوتو�سرتاد )عرمان - العبده(

- �رشاء اأر�س للمدافن وبناء قاعة مرافقة.

- تنفيذ املرحلة االأخرية من مرفاأ املنية.

- الكورني�س البحري )عرمان(.

- ا�ستحداث دائرة اأوقاف يف املنية.

يف  االجتماعي  لل�سمان  مكتب  ا�ستحداث   -

املنية.

يو�سع،  النبي  التالية:  املناطق  املدار�س يف  اإن�ساء   -

حمدون  حي  اليهودية،  برج  )للبنات(،  عمار  دير 

وبحنني.

الأهله  اأخرية  كلمة  اخلري  النائب  وجه  اخلتام  ويف 

يف مدينة املنية: الهلي يف املنيه اأقول وبكل �رشاحه 

نبذ  االأجداد عرب  امانة  م�سوؤوليه كبرية بحمل  علينا 

خدمة  يف  ولنتحد  واملناطقيه  والطائفية  الع�سائرية 

املنطقه التي ترعرعنا فيها والتي احت�سنتنا جميعا.

»الوفاق« حتاور اخلري

مقابلة
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 اخلري عر�ض وكاردل �سبل دعم لبنان

ا�ستقبل النائب كاظم اخلري يف مكتبه يف جمل�س النواب، 

من�سقة االأمم املتحدة يف لبنان برينيل داهلر كاردل، وبحثا 

ت�ست�سيف  التي  ال�سمال  منطقة  وحتديدا  لبنان،  دعم  يف 

اجلزء االأكرب من النازحني ال�سوريني، وما ميكن اأن تقدمه 

منظمة االأمم املتحده يف هذا االإطار.

كما عر�سا لدعم ا�ستقرار لبنان، من خالل دعم اجلي�س 

على  يعول  »لبنان  ان  اإىل  اخلري  ولفت  االأمنية.  والقوى 

موؤمتري روما وباري�س لتعزيز اقت�ساده، ودور االمم املتحدة 

يف هذا املجال«.

  اخلري اإطلع من نقابة مالكي �ساحنات 

الرتانزيت على معاناة القطاع

مالكي  نقابة  من  وف��دا  اخل��ري،  كاظم  النائب  اإ�ستقبل 

و�سائقي ال�ساحنات العاملة بالرتانزيت للنقل اخلارجي يف 

النقل  قطاع  اأو�ساع  البحث يف  املنية، وجرى  دارته يف 

وال�سعوبات التي يعاين منها.

يف�سل  �رشحا  اخلري  اأحمد  النقيب  اللقاء  خالل  وقدم 

اخلليجية  املوانئ  يف  العالقني  اللبنانيني  ال�سائقني  »معاناة 

عرب  الدولة  من  املدعومة  البواخر  تنظيم  عدم  ب�سبب 

التي  الت�سعيدية  اخلطوات  اأجواء  يف  وو�سعه  »اي��دال«، 

ينوي ا�سحاب ال�ساحنات اإجراوؤها. 

واأجرى النائب اخلري ات�ساال هاتفيا مع مدير عام النقل 

عبد احلفيظ القي�سي حيث مت االتفاق على اآلية تنظم عمل 

ال�سائقني  معاناة  الإنهاء  اخلارج  من  لل�ساحنات  العودة 

وتنظم عملية البواخر يف املوانئ اخلارجية.

 قائد اجلي�ض ا�ستقبل النائب اخلري

ا�ستقبل قائد اجلي�س العماد جوزاف عون يف مكتبه يف 

االأو�ساع  البحث  وتناول  اخلري،  كاظم  النائب  الريزة، 

العامة.

اخلري تابع مو�سوع مطمر جبل 

دير عمار  وتلقى تاأكيدا بالغائه

بلدية دير عمار خالد  النائب كاظم اخلري، رئي�س    زار 

باللغط  التباحث  مت  حيث  البلدية،  مركز  يف  الدهيبي 

قائمقامية  جانب  من  املحالة  املرا�سلة  جراء  من  احلا�سل 

املنية- ال�سنية واملتعلقة باإن�ساء مطمر نفايات يف جبل دير 

عمار. 

اخلري  اأج��رى  املرا�سلة،  م�سمون  على  االإط��الع  وبعد 

العام ملجل�س الوزراء  ات�ساالت عدة وال �سيما مع االأمني 

فوؤاد فليفل الذي ات�سل بدوره مع الرئي�س �سعد احلريري 

وتبني اأن هذه املرا�سلة تعود لتاريخ �سابق، وعليه مت التاأكيد 

على قرار اإلغاء املطمر املذكور يف وقت �سابق بعد مراجعة 

نواب الق�ساء والبلديات للرئي�س احلريري. 

... واخلري لقّدام

مقابلة
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بح�سور ورعاية رئي�س التجمع الد�ستوري الدميقراطي الدكتور 

ع�ساوؤه  التجمع  يف  ال�سبابي  الفكر  قطاع  اقام   ، �سلهب  حممد 

االجتماعية  الفعاليات  من  كبري  عدد  بح�سور  االول،  ال�سنوي 

الع�ساء  خالل  وحت��دث  م��دين.  وجمتمع  ومر�سحني  واالعالمية 

م�سوؤول القطاع ال�سبابي يف التجمع املهند�س �سامر خلف م�سدداً 

على دور ال�سباب يف هذه االنتخابات، ودعا اىل االلتفاف حول 

وثيقة  خالل  من  ال�سباب  طموح  ميثل  الذي  �سلهب  الدكتور 

التجمع الد�ستوري.

ابرزها  نقاط،  عدة  فيها  تناول  �سلهب  للدكتور  كلمة  وكانت 

املمكن  غري  من  النه  ال�سيا�سي   التثقيف  عملية  يف  ال�سباب  دور 

الو�سول اىل وعي �سيا�سي عام اال اذا ا�سطلع ال�سباب يف دوره يف 

ن�رش ثقافة �سيا�سية.

عليها  يرتكز  ا�سا�سية  نقاط  اربع  اطلق  التجمع  »ان  قال:  و 

تعنى  اقامة جمال�س و�سناديق متخ�س�سة  الربنامج االنتخابي وهي 

ب�سوؤون املناطق وامنائها ا�سوة ب�سندوق امناء اجلنوب.

حماربة الف�ساد عرب املناوبة يف الوظائف واملراكز وتفعيل درجات 

املراقبة

 واقامة مراكز �سبابية جمهزة ثقافيًا وريا�سيًا توؤمن احلد االدنى من 

الوعي االجتماعي لل�سباب وهذه م�سوؤولية الدولة  حماربة الت�رشب 

املدر�سي وان�ساء مكاتب عمل وتدريب يف طرابل�س واالق�سية.«

وال��ت��ب��ان��ة  ال���رم���ل  ب����اب  م��ن��ط��ق��ة  م���ن  وف������داً  زار 

ال���دك���ت���ور حممد  ال��ن��ي��اب��ي��ة  ل��الن��ت��خ��اب��ات  امل��ر���س��ح 

ال��دمي��ق��راط��ي  ال��د���س��ت��وري  ال��ت��ج��م��ع  م��ق��ر  يف   �سلهب 

عليها  ت  ن�سّ التي  البنود  اهم  للوفد  �سلهب  الدكتور  و�رشح 

الوثيقة التي اعتمدها ، كما ان بع�س البنود ا�ستندت اىل مبادئ 

الد�ستور اللبناين. كما اأعرب عن دعمه لل�سباب و اأهميتهم من 

اجل حتقيق التغيري و بناء الوطن الذي نحلم به.

حممد  الدكتور  بح�سور  الدميقراطي،  الد�ستوري  التجمع  اقام 

�سلهب، افطارا �سباحيا يف مطعم عكرا ، و ذلك بح�سور ممثلني 

عن قطاع الفكر ال�سبابي، وجمموعة من ابناء احلدادين واال�سواق 

الداخلية والقبة. و حتدث الدكتور �سلهب عن م�ساكل طرابل�س، 

وثيقته،  ن يف  دوِّ الذي  االنتخابي  برناجمه  بنود  الأهم  تطرق  كما 

من ابرزها جبل النفايات، و الف�ساد و الت�رشب املدر�سي و ارتفاع 

ن�سبة البطالة، طارحًا اهمية تطبيق الد�ستور مبا يعزز �سعور املواطنة 

واالنتماء اىل بلدنا احلبيب لبنان ال�سامن الوحيد لكرامة ال�سعب.

طرابل�س  بها  تتمتع  التي  احليوية  املرافق  اهمية  على  اكد  كما 

و�رشورة تفعيلها. 

اذار، يف   6 الدكتور حممد �سلهب م�ساء  الزاهرية  زار وفد من 

مقر التجمع الد�ستوري الدميقراطي.

وابرز   ، التجمع  قدمها  التي  الوثيقة  تباحثوا حول م�سمون  و 

البنود التي ن�ست عليها، حيث ايدوا مواقف الدكتور �سلهب و 

اكدوا على دعمه و مواكبته يف املرحلة القادمة.

اقام احتاد جمعيات جبل حم�سن حفال« 

ملنا�سبة مرور ثالث �سنوات على تا�سي�سه 

ا�سحاب  ممثلي  من  وا�سعة  مب�ساركة 

وممثلي  وامل��ع��ايل  وال�����س��ع��ادة  ال��دول��ة 

واالقت�سادية  االجتماعية  ال�سخ�سيات 

البلدية  واملجال�س  ال�سيا�سية  والتيارات 

واملخاتري  امل���دين  املجتمع  وه��ي��ئ��ات 

وروؤ�ساء اجلمعيات االجتماعية والثقافية 

النقابات  وممثلي  والريا�سة  والك�سفية 

املواطنني  االخ���وة  م��ن  كبري  وح�سد 

ومنا�رشي احتاد اجلمعيات ..

اللبناين  الوطني  بالن�سيد  احلفل  ا�ستهل 

عون  غ��ادة  االعالمية  رحبت  ثم  ومن 

بال�سيوف الكرام وعددت ابرز ن�سطات 

احتاد  لرئي�س  كلمات  وكانت  االحت��اد 

الكرمي  عبد  حم�سن  ال�سيخ  اجلمعيات 

وممثل دولة الرئي�س، �سعد احلريري القاها 

عبد  احلاج  ال�سمال  ل�سووؤن  م�ست�ساره 

الغني كبارة ولرئي�س التجمع الدميقراطي 

وقد  �سلهب.  حممد  الدكتور  الد�ستوري 

ا�ستكملت احلفل االعالمية فدى املرعبي 

من خالل تكرمي احتاد جمعيات يف جبل 

البارزة  ال�سخ�سيات  من  عددا«  حم�سن 

والفاعلة وهم :  

د. ريا�س �سنكري، د. عاطف عطية، 

د. احمد عبيد، ال�سيدة ندى �سعراين، د. 

�سمرية بغدادي، اال�ستاذ حممود اعد، د. 

دروي�س،  احمد  اال�ستاذ  االمني،  احمد 

اال�ستاذ اليا�س ع�سي، د. منذر معاليقى، 

د.  ميقاتي،  اال�ستاذ المع  رعد،  نزية  د. 

�سابا زريق، اال�ستاذ �سمري احلاج، العميد 

يكن،  �سامل  اال�ستاذ  �ساهر،  عبدهلل  د. 

املربية �سعاد امل�رشي

الع�ساء ال�سنوي الأول للتجمع الد�ستوري الدميقراطي

وفود �سعبية تزور رئي�ض التجمع الد�ستوري الدميقراطي الدكتور حممد �سلهب الع�ساء ال�سنوي لقطاع الفكر ال�سبابي 

احتاد جمعيات جبل حم�سن تكرم �سخ�سيات

مناسبات
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جمعية بيت اآلداب والعلوم
جمعية �سبابية وطنية تعمل على تنمية املجتمع يف جميع املجاالت

m.dib@hotmail.com - 03231672 - 567 طرابل�س - الزاهرية - علم وخرب
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