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صاحبها ورئيس تحريرها والمدير المسؤول: رامز الفري
تأسست عام 2001

�صوت املجتمع املدين

القد�س عا�سمة فل�سطني

يف  العربي  الك�شاف  جمعية  اختتمت 

والتدريب،  للتنمية  الثاين  م�ؤمترها  لبنان 

وال�سعادة  العزم  من�ساأة  يف  اأقيم  حفل  يف 

ال�سنية حتت �سعار »ج�دة  ـ  يف بلدة �سري 

وجتدد«، وذلك برعاية مي ميقاتي القائدة 

الأوىل للك�سافة العربية ممثلة بالدكت�ر عبد 

الإله ميقاتي، وح�س�ر مدير جممع ال�سنية 

الأي�بي ممثال مدير  والتنمية مازن  للرعاية 

الإجتماعية  الرعاية  دار  م�ؤ�س�سات  عام 

ني�سي  ال�سابق خالد قباين، ج�رج  ال�زير 

امل�ؤمتر  و�سيف  لبنان،  ك�ساف  اإحتاد  ممثال 

رئي�س ك�سافة الأرز الأب ال�سما�س ي��سف 

اأب� ج�دة، والقائد العام للك�ساف العربي 

قادة اجلمعيات  ميقاتي، وح�سد من  اأمني 

الك�سفية والإجتماعية والثقافية.

ون�سيد  ال�طني  بالن�سيد  احلفل  ــداأ  ب

الك�ساف العربي، ثم حتدث ميقاتي با�سم 

»اأهمية  عن  العربي  الك�ساف  جمعية 

اللبناين  الك�سفي  العمل  امل�ؤمتر ودوره يف 

يف  حتققت  التي  والإجنــازات  والعربي، 

يف  العاملني  وتطلعات  املــجــال،  ــذا  ه

املجال الك�سفي العربي ككل نح� حتقيق 

اإجنازات اأخرى«.

ك�ساف  اإحتاد  با�سم  كلمة  ني�سي  واألقى 

الدكت�ر عبد الله ميقاتي  األقى  لبنان، ثم 

كلمة راعية احلفل مي ميقاتي. 

ت�قيع  جـــرى  ــل  ــف احل ــام  ــت خ ويف 

التدريب  هيئة  بني  تعاون  بروت�ك�ل 

 Shaissakademyو العربي  الك�شاف  يف 

ك�سافة  و�سام  ومنح  البحري،  للتدريب 

الك�ساف  عــام  ملف��س  املذهب  الأرز 

العربي �سعيد معاليقي.

في�سل  النائب  الكرامة«  »تيار  رئي�س  اإفتتح 

التابع  امليناء  يف  »الكرامة«  م�ست��سف  كرامي 

يف  طرابل�س،  يف  »الكرامة«  مل�ست��سفات 

علم  القادر  عبد  امليناء  بلدية  رئي�س  ح�س�ر 

الدين، اأع�ساء جمل�س بلدية امليناء وخماتري واأطباء 

واإعالميني وح�سد من املحبني واملهتمني.

كلمة:  يف  كــرامــي  وقــــال 

بالنطالقة  لنحتفل  الي�م  »نلتقي 

بعد  امليناء  مل�ست��سف  اجلديدة 

الطبية  تقدمياته  وت��سيع  حتديثه 

منذ  معروف  م�ست��سف  وه� 

�سن�ات لأهايل امليناء، ومثله مثل 

كل م�ست��سفات الكرامة، يفتح 

متييز  دون  من  النا�س  لكل  اأب�ابه 

طائفي او �سيا�سي او مناطقي.

هذه  ان  اأحــد،  على  يخفى  ل 

لروؤية  بناء  بنيت  امل�ست��سفات 

باأن  �سعر  الــذي  كرامي  عمر  الرئي�س  ــة  دول

املت�ازن  غري  المناء  نح�  متجهة  كانت  البلد 

خ�س��سا على ال�سعيد ال�سحي وال�ست�سفائي، 

لت�سكل  امل�ست��سفات  هذه  ان�ساء  كان  لذلك 

بديال للخدمة ال�سحية التي يت�جب على الدولة 

القيام بها جتاه امل�اطنني.

ال�سفدي  ال�سابق حممد  والنائب  ال�زير  علق 

على  "ت�يرت"  على  ح�سابه  على  تغريدة  يف 

"عائ�سة"  الباخرة  حــ�ل  احلا�سل  ال�سجال 

"حتييد  �ــرورة  على  م�سددا  ركنها،  ومكان 

اخلالفات  عن  وهم�مهم  امل�اطنني  �س�ؤون 

اي�سا  ينطبق  الأمر  "هذا  ان  معتربا  ال�سيا�سية"، 

على ال�سمال وطرابل�س، اذ يجب ان ت�ستخدم 

مزيدا  لت�ؤمن  اأفعل  ب�سكل  قادي�سا  كهرباء 

من  "كان  انه  اىل  لفتا  التغذية"،  �ساعات  من 

كان  م�روع  ال�ركة �سمن  تفعل  ان  املفرت�س 

ب�سفته  كــان  الفيحاء"،  "ن�ر  عن�ان  يحمل 

كـ"حممد ال�سفدي" من �سمنه".

تنفيذ  "لكن عدم التفاق على كيفية  وتابع: 

عن  معربا  منه"،  ان�سحابي  اىل  اأدى  امل�روع 

امل�ستهلكني  يك�ن  ان  "ا�راره يف حينها على 
 75 بن�سبة  ال�ركة  يف  امل�ساهمني  انف�سهم  هم 

التيار  لتاأمني  الف�سلى  الطريقة  لأنها  املئة،  يف 

الآخر  الطرف  اقــرتاح  كان  بينما   ،24/24

اإنتاج الكهرباء وبيعها اىل الدولة لتع�د وتبيعها 

ل  الطريقة  "هذه  بالق�ل:  وختم  للم�اطنني". 

انها  �س�ى  الدولة  ت�ؤمنه  عما  ب�سيء  تختلف 

هذا  يكن  ومل  ينتجها،  من  على  بالربح  تع�د 

هديف فقررت الن�سحاب". 

ال�صفدي: لتحييد �صوؤون املواطنني عن اخلالفات ال�صيا�صيةالنائب في�صل كرامي يفتتح م�صتو�صف »الكرامة«

»الك�صاف العربي« تختتم موؤمترها الثاين

ال�شفديكرامي وعلم الدين يق�شان �شريط االفتتاح

�ش�رة جامعة للم�شاركني يف امل�ؤمتر



آب 2018 - العدد 154 - السنة السابعة عشر محليات2

اإحدى ور�ش العزم خالل عملها

»social etiquettes« لقطاع املراأة يف »العزم«

العزم للفنون ي�صارك يف »�صيمبوزيوم« اإهدن

دورة �صيفية برعاية »العزم الريا�صي«

»ور�س العزم لل�صيانة« تنظم حملة نظافة يف اأ�صواق ومقابر طرابل�س

امل�شارك�ن يف املحا�شرة

العرتي وبع�ش امل�شاركني

تــيــار  ــــــراأة يف  امل قـــطـــاع  ــم  ــظ ن

 social ـــ  ال ــ�ل  ح حمــا�ــرة  الــعــزم 

الأتيكيت  مدربة  مع   etiquettes
والربوت�ك�ل الدويل د.ندى �سناوي، 

نخبة  مب�ساركة  متارين عملية،  تخللتها 

من �سيدات املجتمع، وذلك يف مركز 

العزم الثقايف- بيت الفن بطرابل�س. 

قطاع  با�سم  ترحيب  كلمة  بداية 

�سددت  جابر،  �س�زان  األقتها  املــراأة 

خاللها على اأن الأناقة ل تقت�ر على 

ترتبط  بل  فقط،  والعط�ر  املالب�س 

باأ�سل�ب التعامل وق�اعد ال�سل�ك التي 

يجهل الكثريون تفا�سيلها.

ثم بداأت د.ندى �سناوي حما�راتها 

واأهميته  التــيــكــيــت  بــفــن  مــعــرفــة 

الحــرتام  �سمة  اأنــه  معتربة  باملجتمع 

يجعل  فن  وه�  اللبقة  الت�رفات  يف 

"اإن  وقالت:  املجتمع  يف  حمب�بًا  املرء 

�سقل  عل  املرء  ي�ساعد  الإتيكيت  فن 

ت�رفاته يف املجتمع و تدارك الأخطاء 

ال�شائعة". 

منت�سبي"منتدى  من  جمم�عة  �ساركت 

اهدن،  "�سيمب�زي�م"  يف  للفن�ن"  العزم 

الذي دعت اإليه بلدية زغرتا اإهدن، وذلك 

ر�سم  اهدن.وقد  يف  "بلم�نت"  فندق  يف 

امل�سارك�ن ل�حات مبا�رة مبختلف تقنيات 

الر�سم، ا�ست�ح�ا معظم اأفكارها من الطبيعة 

تناول  نقا�س  املعر�س  وتخلل  املحيطة. 

التقنيات  واآخــر  املتعددة  الفنية  املدار�س 

والت�سكيل  الر�سم  عــامل  يف  والأ�ساليب 

اأكدت  املعر�س،  هام�س  وعلى  عم�مًا. 

اإقامة  اأن  العرتي  �س�زان  املنتدى  من�سقة 

اهتمامات  �سلب  يف  تاأتي  كهذه  معار�س 

"منتدى العزم للفن�ن" بهدف تنمية الذائقة 
لهم  املجال  واإتاحة  للم�ساركني،  الفنية 

لتقدمي اإبداعاتهم يف ج� اأخ�ي مميز. 

اأف�سل"  لغٍد  "الريا�سة  عن�ان  حتت 

الريا�سي، وح�س�ر  العزم  وبرعاية قطاع 

النائب  امل�ستقل"،  "ال��سط  كتلة  ع�س� 

الدورة  انطلقت  دروي�س  علي  الدكت�ر 

اأكادميية  يف  الريا�سية  للتدريبات  ال�سيفية 

يف  القدم  لكرة   BIG DREAMS
)الكيج( يف جبل حم�سن  امل�اهب  ملعب 

الدكت�ر  قــال  وللمنا�سبة،  بطرابل�س. 

دروي�س: انه "رغم الظروف ال�سعبة التي 

متر بها مدينتنا  ال انه يحق لطفالنا الفرح، 

وعلينا جميعا تعزيز القيم الريا�سية القائمة 

البناءة  وامل�ساركة  اللعب  اجلماعي،  على 

روحية  اإىل  امل�ستندة  ال�ريفة،  واملناف�سة 

الأخالق  احلميدة، لدى النا�سئة " ، وذلك 

ملا فيه خري الفرد واملجتمع وال�طن.

جريًا على عادتها كل عام، نّظمت فرق 

"العزم  جمعية  يف  ال�سيانة  ل�ر�س  تابعة 

يف  نظافة  حملة  الجتماعية"،  وال�سعادة 

من  انطالقًا  الداخلية،  طرابل�س  اأ�س�اق 

"ال�س�ق العري�س"، مروراً ببقية الأ�س�اق، 
حيث ُق�سم العامل�ن اإىل فرق عمل بع�سها 

البع�س  ت�ىل  فيما  الأ�س�اق،  كن�س  على 

التي  واملخلفات  الأحجار  ــة  اإزال الآخــر 

بداأت  ذلك،  اإىل  املت�س�قني.  حركة  تعيق 

و�سيانة  تنظيف  ال�ر�س،  من  اأخرى  فرق 

على  مقابر طرابل�س، وذلك حفاظًا  كافة 

لزيارتها.  وت�سهياًل  املقابر،  هذه  حرمة 

وقد لقت هذه اخلط�ة ترحيبًا من التجار 

اىل  بال�سكر  ت�جه�ا  الذين  وامل�اطنني، 

جمعية العزم وال�سعادة.

النائب دروي�ش مت��شطًا الريا�شيني

االطفال يقدم�ن احدى عرو�شاتهم

من احلفل

غمراوي ول�باج

ال�سفدي  "مركز  م�رح  اإ�ست�ساف 

ال�سن�ي  اخلــتــامــي  احلــفــل  الثقايف" 

بح�س�ر  ــي  ــادمي اأك "نادينز  ــال  ــف لأط

الفعاليات  من  واملدربني وح�سد  الأهايل 

رحبت  احلفل،  انطالق  قبل  واملهتمني. 

م�سرية  باحل�س�ر،  تي�س�ري  هبة  املن�ّسقة 

اىل اأن "الأكادميية حتتفل مع اأبنائها ولل�سنة 

الثانية ع�رة على الت�ايل بنهاية امل��سم".

العلي  نادين  الأكــادميــيــة  مديرة  ــا  اأم

م�اهب  ميلك�ن  "اأولدنا  اأن  فاأكدت 

نعطيهم  اأن  ويجب  جميلة،  وطاقات 

الأولد  وقّدم  اإليها".  للتعرف  الفر�سة 

خمتلفة  ريا�سات  يف  ا  عرو�سً بعدها 

كرق�س الباليه واللياقة البدنية والآيكيدو، 

خالل  وتعلم�ه  عليه  تدرب�ا  ما  اأظهرت 

امل��سم، باإ�راف املدربني املخت�سني.

الثقايف"  ال�سفدي  "مركز  اإ�ست�ساف 

يقدم  الرحباين  "اليا�س  األــبــ�م  ت�قيع 

حتية  تخلله  حفل  يف   "2 �سامل  غ�سان 

للفنانني الكبار اليا�س الرحباين، �سباح، 

جمه�ر  وبح�س�ر  بركات،  وملحم 

الن�سيد  بعد  واملهتمني.  الفن  حمبي  من 

للفنان  م�سجلة  كلمة  ُعر�ست  ال�طني، 

النجاح  ل�سامل  فيها  متنى  الرحباين  اليا�س 

والت�فيق يف ثاين عمل يجمعهما �س�يا.

ال�سفدي  "مركز  مديرة  اأكدت  بعدها 

�سامل  اأن  عمران  العلي  نادين  الثقايف" 

ملهم  اأولهما  كبريان  فنانان  والرحباين 

عنيت  واعد  وثانيهما  الرحباين،  عنيت 

�سامل.

م�سرية  اىل  فتطرق  �سامل،  الفنان  اأما 

اأن  م�سدًدا على  الرحباين،  اليا�س  الفنان 

بحاجة  لي�س  وه�  كبرية  �سهادة  "ا�سمه 
للقب". 

 OMECA ُعنّي نائب رئي�س منظمة

وال�ست�سارات  الـــدويل  للتحكيم 

ــط، واملــ�ــســ�ؤول  ــس يف الــ�ــرق الأو�

الدولية  اجلرائم  يف  التحقيقات  عن 

ال�سفري بالل غمراوي، �سفريا ر�سميا 

يف  الب�رية  حلق�ق  العاملي  لالعالن 

ــدول  ال حق�ق  عــن  للدفاع  الــعــامل 

بدعم  التعيني  هذا  جاء  وقد  والب�ر، 

الفرن�سية  بــالــ�زيــرة  ممثال  فرن�سي 

اإ�سافة  دويل،  ودعم  ل�باج،  ك�رين 

اىل م�ساندة منظمة OMECA، والأمم 

ال�سفري  اأن  بالذكر  املتحدة.واجلدير 

ال�حيد  العربي  ه�  غمراوي  بالل 

نائب  من�سب  على  ح�سل  ــذي  ال

ال�رق  يف   OMECA منظمة  رئي�س 

طرابل�س  من  لبناين  وه�  الأو�سط، 

حيث  البداوي،  مدينة  من  وحتديدا 

املنظمة  يف  �سعبة  مهمات  خا�س 

اإطار  و�سمن  املتحدة،  لالأمم  التابعة 

وحقق  الدولية،  اجلرائم  يف  التحقيق 

ال�سفري  تلقى  وا�سعة.وقد  جناحات 

حمليا  التهاين  من  العديد  غمراوي 

وعربيا ودوليا مبن�سبه اجلديد.

»نادينز اأكادميي« تختتم مو�صمها
بعرو�س مميزة يف »مركز ال�صفدي الثقايف«

»اليا�س الرحباين يقّدم غ�صان �صامل 2« �صمن 
األبوم جديد يف »مركز ال�صفدي الثقايف«

بالل غمراوي.. �صفريا ر�صميا 

لالعالن العاملي حلقوق الب�صرية يف العامل
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دبو�صي يوقع »مذكرتي اإنهاء املرحلة الأوىل من »برنامج تطوير«
تعاون« مع غرفتي جتارة بابل 

والديوانية العراقيتني

دبو�صي والأ�صمر يوقعان اإتفاقية 
�صراكة بروحية رجال الدولة

ال�صفري الأو�صرتايل يف غرفة طرابل�س ولبنان ال�صمايل

الرئي�س دبو�صي ي�صت�صيف خبرية تذوق زيت الزيتون الدولية

البرتون  جتــار  جمعية  بــني  ب�راكة 

وق�سائها وغرفة طرابل�س ولبنان ال�سمايل 

اأعمال" الغرفة  "حا�سنة  وباإحت�سان من 

)بيات BIAT( مت اإنهاء املرحلة الأوىل من 

دعم  اىل  يهدف  تط�ير" الذي  "برنامج 
وال�سغرية  ال�سغر  املتناهية  امل�ؤ�س�سات 

نتيجة  فاز  حيث  احلجم،  واملت��سطة 

خ�سعت  والتي  املقدمة  امل�ساريع  لتقييم 

تط�ير"  لـ"برنامج  وفقًا  منظمة  ملباراة 

اعــدت من  التي  ــدوى  اجل ودرا�ــســات 

حنا  ال�سادة  من  كل   )BIAT )بيات  قبل 

ل�راء  دولر   6000 بقيمة  ال�ساماتي 

الثلج،  مكعبات  لت�زيع  مربد"  "ڤان 
وط�ين �سل�م بقيمة 4000 دولر ل�راء 

 .)Freezer Chock( ال�ريع  للتفريز  اآلة 

يف  للفائزين  ال�سيكات  ت�سليم  جرى 

منتجع  يف  اأقيم  حفل  خــالل  املــبــاراة 

بلدية  رئي�س  نائب  بح�س�ر  ال�س�اري 

املجل�س  ممثال  طاني��س  ط�ين  البرتون 

البلدي، رئي�س جمعية البرتون وق�سائها 

الأ�ستاذة  اجلمعية  واأع�ساء  عطية  روك 

ليندا �سلطان مديرة غرفة طرابل�س ولبنان 

ال�سمايل ممثلة لل�سيد رئي�س الغرفة ت�فيق 

)بيات  الأعــمــال  وحا�سنة  دب��سي، 

BIAT( ممثلًة بالأ�ستاذ �سادي فا�سل.
باحل�س�ر  عطيه  رحــب  البداية  يف 

وال�سناعة  الــتــجــارة  غرفة  "�ساكراً 
ال�سمايل  ولبنان  طرابل�س  يف  والزراعة 

على م�ساندتها الدائمة للم�ساريع البناءة 

والتي تهدف اىل تعزيز حركة القطاعات 

النتاجية".

تعريفا  قدم  فا�سل  �سادي  جهته  من 

بحا�سنة اعمال الغرفة BIAT احت�سانها 

وامل�س�رة  الدعم  وتقدميها  للم�ساريع 

التقنيتني واعطى ملحة م�جزة عن عدد 

من امل�ساريع التي تدعمها وحتت�سنها.

غلني  لبنان  يف  او�سرتاليا  �سفري  التقى 

مايلز ت�فيق دب��سي رئي�س غرفة طرابل�س 

مال  اأمـــني  بح�س�ر  ال�سمايل  ولبنان 

ح�ل  اللقاء  متح�ر  رح�يل.  ب�سام  الغرفة 

بني  التعاون  و�سبل  الإقت�سادية  العالقات 

طرابل�س  وبني  عم�مًا  واو�سرتاليا  لبنان 

ولبنان ال�سمايل واأو�سرتاليا خ�س��سًا.

مايلز  لل�سفري  دب��سي  الرئي�س  عر�س 

لبنان  عا�سمة  طرابل�س  مبادرة  مرتكزات 

تطلقها  التي  امل�ساريع  و�سلة  الإقت�سادية 

الإقت�ساد  مبادىء  مع  وتن�سجم  الغرفة 

كتيب  دب��سي  قدم  اللقاء  وبعد  املعا�ر. 

القت�سادية  لبنان  عا�سمة  مبادرة طرابل�س 

مايلز  ال�سفري  حتدث  ثم  ال�سيف،  لل�سفري 

الرئي�س  مع  مثمرا  اجتماعنا  كان  قائاًل:" 

واهــداف  مبرتكزات  وتباحثنا  دب��سي 

"مبادرة طرابل�س عا�سمة لبنان الإقت�سادية" 
وهي مبادرة مهمة ونتطلع بالتاأكيد اإىل اأن 

فر�س  واىل خلق  اقت�سادي  من�  اإىل  تف�سي 

عمل لل�سباب واإىل تفعيل القت�ساد.

اأن  قــال:  دب��سي  الرئي�س  جهته  من 

عزيزة  مايلز  غلني  ال�سفري  �سعادة  زيــارة 

علينا بكل املعايري واملقايي�س واأن اأو�سرتاليا 

بات  بحيث  اللبنانيني  حتت�سن  اإحت�سنت 

اأو�سرتايل  الآخــر  واجلــزء  لبناين  منا  جزء 

مهما  دورا  ويلعب  لعب  ال�سفري  و�سعادة 

العالقات  متتني  م�ست�ى  على  للغاية 

اللبنانية الأو�سرتالية يف خمتلف املجالت، 

طرابل�س  اأن  على  �سعادته  مع  وت�افقنا 

قادرة على لعب دور اقت�سادي كبري للغاية 

وان ت�سبح فعال عا�سمة لبنان القت�سادية 

وم�قعها  املرفقية  ال�ستثمارات  لأن 

الدور  هذا  لعب  يخ�لنها  ال�سرتاتيجي 

وي�طد  لبنان  م�سلحة  يف  ي�سب  وهــذا 

وب�س�رة  والدولية  العربية  العالقات 

خا�سة بني لبنان واأو�سرتاليا".

رئي�س  دب��سي  ت�فيق  مــن  بت�جيه 

نظم  ال�سمايل،  ولبنان  طرابل�س  غرفة 

الغذاء  واأبحاث  ال�سناعي  التط�ير  مركز 

)اإدراك( يف غرفة طرابل�س ولبنان ال�سمايل 

للتنمية  الأمريكية  ال�كالة  مع  وب�راكة 

م�روع  ــالل  خ مــن   USAID الــدولــيــة 

DAI/لبنان يف  النتاجية  القطاعات  تنمية 

LIVCD املم�ل من ال�كالة، دورة تدريبية 
بالتعاون  الزيت�ن  زيــت  لتذوق  دولية 

الأ�ستاذة  الدولية  الــتــذوق  خبرية  مــع 

 Olive & م�ؤ�س�سة  من  كاب�ت�سي  ماريبا 

اأيــام  ثــالث  الــدورة  دامــت  حيث   Italy
الزيت�ن  زيت  تــذوق  خمتربات  مركز  يف 

كافة  من  متدربًا   17 املتدربني  عدد  وبلغ 

املعا�ر  واأ�سحاب  وال�زارات  اجلامعات 

يف  �سارك  كما  ومهتمني،  والإخت�سا�س 

من  اأ�سخا�س   )3( ثالثة  التدريبية  الدورة 

واأربعة  الغرفة  يف  اجل�دة  مراقبة  خمتربات 

وقد  الأمريكية.  ال�كالة  من  اآخرين   )4(

التي  اجلدية   " على  دب��سي  الرئي�س  اأثنى 

اخلا�سة  التدريبية  ــدورة  ال بها  اإمتازت 

التط�ير  مركز  يف  الزيت�ن  زيت  بتذوق 

ويف  )اإدراك(.  الغذاء  واأبحاث  ال�سناعي 

امل�ساركة  �سهادات  وزعت  الدورة  نهاية 

هدية  تقدمي  مت  وختامًا  املتدربني،  على 

من  كاب�ت�سي  ماريبا  لالأ�ستاذة  رمزية 

ال�ساب�ن التقليدي الرتاثي الذي مت ت�سنيعه 

تقدير  عرب�ن  )اإدراك(  مركز  م�سنع  يف 

و�سكر.

الفائزان ال�شاماتي و�شل�م مع بع�ش احل�ش�ر

خالل الت�قيع على االتفاقية

دب��شي واال�شمر

مايلز ودب��شي

غرفة  رئي�س  دب��سي،  ت�فيق  ــّع  وق

»مذكرتي  ال�سمايل  ولبنان  طرابل�س 

ــة جتــارة  ــع كــل مــن »غــرف ــاون« م ــع ت

�سادق  املهند�س  برئي�سها  ممثلة  بابل« 

و»غرفة  املعم�ري،  الفيحان  ها�سم 

حمم�د  برئي�سها  ممثلّة  الدي�انية«  جتارة 

بح�س�ر  الليثي،  جبار  احل�سن  عبد 

)بيات(  الغرفة  اأعمال  حا�سنة  مدير 

التعاون  ف�از حامدي، بهدف  الدكت�ر 

به  تق�م  ــذي  ال ــدور  ال من  لالإ�ستفادة 

تط�ير  جتاه  وال�سمال  طرابل�س  غرفة 

بنية جمتمع الأعمال يف لبنان ومن خيار 

وب�سكل  العربي  املجتمع  على  الإنفتاح 

وال�سناعية  التجارية  غرفه  على  خا�س 

دب��سي  الرئي�س  اأبدى  وقد  والزراعية. 

منذ بداية الرتحيب وخالل الت�قيع على 

»مذكرتي التعاون« على »جه�زية غرفة 

ت�سع  بــاأن  ال�سمايل،  ولبنان  طرابل�س 

م�ساريعها وخرباتها وقدراتها يف خدمة 

العراق  دولة  يف  والدي�انية  بابل  غرفتي 

التي  النجاح  ق�سة  وكذلك  ال�سقيق، 

)بيات(  الغرفة  اأعمال  حا�سنة  ت�سجلها 

وجتربتها  وقدراتها  كفاءاتها  وو�سع 

اإن�ساء  الت�سجيع على  الرائدة يف م�سمار 

واملت��سطة،  ال�سغرية  امل�ساريع  واإطالق 

امل�ؤ�س�سات  م�سرية  تط�ير  وبالتايل 

من  يتم  هذا  وكل  واملت��سطة  ال�سغرية 

احلا�سنة  مدير  لــدى  ال�سغف  خــالل 

الذي ي�سكل طاقة علمية واإدارية وتقنية 

احلا�سنة  تطلعات  حتقيق  يف  ـــة  وازن

واإهتماماتها  اأن�سطتها  تعميم  يتم  باأن 

الغرف  �سيما  ل  الأعمال  جمتمع  لتطال 

بابل  غرفتي  خا�س  وب�سكمل  التجارية 

والدي�انية«. 

وقّعت غرفة طرابل�س ولبنان ال�سمايل 

والإحتــاد  دب��سي  ت�فيق  برئي�سها  ممثلًة 

العمايل العام ممثاًل برئي�سه الدكت�ر ب�سارة 

يف  بينهما،  �راكة  اإتفاقية  على  الأ�سمر 

عميقة  دللة  تعطي  م�سب�قة  غري  خط�ة 

عن التحّ�ل باإجتاه تعزيز ال�راكة واحل�ار 

اإىل  الإنتاج و�س�ًل  والتعاون بني طريف 

وطني  اإجتماعي  اإقت�سادي  ميثاق  بل�رة 

التحديات  اأمام  لل�ق�ف  مدخاًل  يك�ن 

الناجمة عن امل�سكالت ال�سائدة يف دورة 

احلياة الإقت�سادية والإجتماعية اللبنانية. 

كلمة   مــع  كانت  الإجــتــمــاع  بــدايــة 

"مبادرة  اىل  فيها  تطرق  دب��سي  للرئي�س 

الإقت�سادية"  لبنان  عا�سمة  طرابل�س 

ــاذا  ومل ــادرة  ــب امل ـــع  دواف عــن  وك�سف 

اإعتمادها  دوافع  وعن  بالذات  طرابل�س 

غنى  م�سادر  من  متلكه  ملا  يع�د  ر�سميًا 

مك�ناته  بكل  لبنان  على  باملنفعة  تع�د 

ومناطقه من طرابل�س".

العام  العمايل  الإحتاد  رئي�س  من جهته 

الدكت�ر ب�سارة الأ�سمر، اعترب اأن الق�ى 

الإنتاج  يف  �ريكة  هي  لبنان  يف  العاملة 

الهيئات  مــع  امل�سرتكة  اجلــهــ�د  وان 

يظللها  ان  يجب  اللبنانية  الإقت�سادية 

العاملة  باليد  الإ�ستعانة  اأمــا  التكامل، 

العالقات  على  �سلبًا  فينعك�س  الأجنبية 

�سيغ  اأف�سل  اإيجاد  وت�ستدعي  املهنية 

التفاهم يف هذا املجال، لأننا نبحث عن 

العاملة  اليد  من  لكل  الفعلية  ال�سمانات 

اللبنانية والقطاع ال�سناعي اللبناين ".

احدى املتدربات تت�شلم �شهادتها
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»القد�س زهرة املدائن« على م�صرح الرابطة الثقافية

اإحياء الذكرى الـ 46 ل�صت�صهاد الأديب غ�صان كنفاين

حزب الله و�صنة لبنان امل�صارحة الكربى

جنوى بن �صتوان مكرمة يف طرابل�س

العالمة زغلول النجار يزور الرابطة الثقافية

»الغد« تنظم دورة مهارات التدريب

منطقة  قيادة  "فتح"  حركة  من  بدع�ة 

مهرجان  اقيم  الثقافية  والرابطة  ال�ّسمال 

على  املدائن"  زهرة  "القد�س  الثاين  ال�سعر 

م�رح الرابطة . بح�س�ر ممثل �سعادة �سفري 

الأول  امل�ست�سار  لبنان  يف  فل�سطني  دولة 

كبارة  حممد  ال�زير  وممثل  م�سيعل،  ماهر 

اأ�رف  ال�زير  وممثل  ر�سا،  �سامي  ال�سيد 

ريفي ال�سيد كمال زيادة، ممثل النائب علي 

ال�ستاذ  احلر  ال�طني  التيار  ممثل   ، دروي�س 

"فتح" يف  �ر حركة  واأمني   ، عب�د  جميل 

الرابطة  رئي�س  فيا�س،  جهاد  اأب�  ال�سمال 

، ممثل جمعية  الفري  ال�ستاذ رامز  الثقافية 

ال�فاق الثقافية ال�ستاذ خالد احلجة وممثلي 

والأحزاب  والق�ى  الفل�سطينية،  الف�سائل 

لبنانية  وترب�ية  ثقافية  وفعاليات  اللبنانية، 

وفل�سطينية من خميمات ال�سمال وطرابل�س.

احلفل  عبيد  ريا�س  الدكت�ر  افتتح  بدايًة 

والفل�سطيني،  اللبناين  ال�طنيني  بالن�سيدين 

ثمَّ اأكد على اأهمية هذا املهرجان ال�سعري 

لها  ملا  املدائن  زهرة  القد�س  م�سمى  حتت 

العرب  كل  قلب  يف  وجدانية  اأهمية  من 

وامل�سلمني.

تاله كلمة ع�س� املجل�س الثَّ�ري حلركة 

لبنان  يف  املركزي  الإعالم  م�س�ؤول  "فتح" 
بك�كبة  رّحب  الذي  �سناعة  رفعت  احلاج 

ال�سعراء الذين اجتمع�ا حتت عباءة القد�س، 

القرن على  ثّم حتّدث على خط�رة �سفقة 

امل�روع ال�طني الفل�سطيني، م�ستدًل على 

القد�س عا�سمة لدولة  اأمريكا  ذلك باعالن 

الحتالل ال�سهي�ين.

ي�رى  الدكت�رة  ال�ساعرة  األقت  ثّم 

م�ساعر  األهبت  التي  الأبيات  بع�س  بيطار 

احل�س�ر، بعد ذلك كّرمت حركة "فتح"- 

�رها  اأمني  ب�سخ�س  ال�سمال  منطقة  قيادة 

وماهر  �سناعة  رفعت  احلاج  ال�سمال  يف 

م�سيعل، رئي�س الرابطة ال�ستاذ رامز الفري 

امل�ساركيني  ال�سعراء  و  الي�بي  يا�سني  د  و 

خدمة  يف  جله�دهم  تقديًرا  القد�س  بدرع 

الق�سية الفل�سطينية.

ومنتدى  الثقافية  الرابطة  من  بدع�ة 

احل�ار ال�طني الدميقراطي وجمعية ال�فاق 

»بالدم  بعن�ان  اأم�سية  اقيمت  الثقاقية 

من  جمم�عة  نّظمها  لفل�سطني«  نكتب 

م�رح  على  اجلامعّيني  وال�سابات  ال�سباب 

الرابطة  رئي�س  بح�س�ر  الثقافية  الرابطة 

رامز الفري، رئي�س جمعية اللجان الهلية 

�سمري احلج، ممثل جمعية بناء الن�سان هالل 

فتح   حركة  ممثل  الي�بي،  وليد  د  العبيد، 

الثقافية  ال�فاق  جمعية  ممثل  نا�ر،  عماد 

ال�سخ�سيات  من  وح�سد  احلجة  خالد 

الجتماعية والطالبية والعالمية. 

ون�سيد  اللبناين  ال�طني  الن�سيد  مع  بداية 

الأديبة  لالأم�سية  قّدمت  ثم  من  م�طني 

باأ�سل�بها  فعرّبت  بيطار  جي�سيكا  ال�اعدة 

التعبريّي عن معاناة املنا�سل الفل�سطيني يف 

�سج�ن الإحتالل الإ�رائيلي.

احل�ار  منتدى  رئي�س  حتّدث  ثم  من 

خالد  عبداهلل  الأ�ستاذ  الدميقراطي  ال�طني 

فرّكز على دور ال�سباب اجلامعي يف تعميق 

املطالب ال�طنية والق�مية.

 وحتّدثت الآن�سة غزل خالد عن ماآلت 

واملقاومة.  التطبيع  بني  الفل�سطينية  الق�سية 

فقالت:  بك�ر  انعام  الآن�سة  حتّدثت  كما 

»غ�سان ل ُيرتجم، هذه فل�سفتي، ومن اأراد 

اأن يكتب عن غ�سان عليه اأن يتنف�س رائحة 

ج�اهر  الآن�سة  بدورها  وحتدثت  البارود. 

قراءة  قبلتي  »كانت  فقالت:  الدين  �سعد 

ندباته  بنب  خ�س�ٌع  و�سالتي  غ�سان... 

فكنُت  عنه،  كتابتي  اأثناء  اأما  ال�سامتة.. 

حينها اأكلم اهلل بلهجة فل�سطينية«.

وقد تخللت الأم�سية اإلقاء ق�سائد وطنية 

�سحادة  حممد  ملحم،  ريا�س  لل�سعراء 

كندة  لالآن�سة  وغناء  حمادة،  وم��سى 

بقيادة  امل��سيقية  الفرقة  برفقة  الأي�بي 

عازف الع�د اأحمد ناجي.

الفل�سطيني  الكاتب  الأم�سية  وختم 

ال�سهيد  عن  حتّدث  الذي  فرغاوي  وائل 

الفل�سطيني با�سل الأعرج.

و�سنة  اهلل  »حزب  كتابه  �سندب  مازن  وقع 

عقد  لقاء  خالل  الكربى«،  امل�سارحة  لبنان 

يف  طرابل�س،  يف  الثقافية  الرابطة  م�رح  على 

ح�س�ر عبد الرزاق قرحاين ممثال الرئي�س جنيب 

النائب  ممثال  حل�اين  كمال  العميد  ميقاتي، 

�سمري اجل�ر، اإيلي عبيد ممثال النائب جان عبيد، 

د م�سطفى احلل�ة ممثال ال�زير حممد ال�سفدي، 

ا�رف  الل�اء  ال�سابق  ال�زير  ممثال  زيادة  كمال 

ريفي، اأحمد التميمي ممثال ال�سفارة ال�سع�دية، 

عب�د،  ال�ستاذ جميل  احلر  ال�طني  التيار  ممثل 

الرابطة  اللبنانية،  الق�ات  ج�رج دوميان ممثال 

دروي�س،  ماجد  ال�سيخ  الفري  رامز  الثقافية 

ال�سيخ احمد عا�سي ،ممثل حركة فتح ال�ستاذ 

ال�ستاذ  املرعبية  اجلامعة  وممثل  كيايل  جمال 

خالد راغب وفاعليات.

خالد  الدكت�ر  متنى  ال�طني،  الن�سيد  بعد 

لينعم  العربية  الدول  ال�سالم يف  »يعم  اأن  اخلري 

به لبنان بدوره«، تاله النائب ال�سابق م�سطفى 

ال�ريف، وقا�سم  الدكت�ر خلدون  عل��س، ثم 

ق�سري.

ويف اخلتام حتدث �سندب ووقع كتابه.

فري يت�شلم درعًا تكرميية

الفري وخالد مع بع�ش امل�شاركني يف احياء الذكرى

من اليمني: ق�شري، ال�شريف، اخلري، عل��ش و�شندب

ع�اد وقادة الغد يت��شط�ن املتدربني

ال�سفدي”  ”حممد  ال�زير  بح�س�ر 

ورئي�س  احلل�ة  م�سطفى  بالدكت�ر  ممثاًل 

الرابطة الثقافية الأ�ستاذ رامز فري ورئي�سة 

الدكت�رة وفاء  ال�سياحية  جمعية طرابل�س 

بركات  �سادق  رندة  والكاتبة  ال�سعراين 

وال�ساعر  العزم  تبار  يف  املراأة  قطاع  عن 

والأديبة  عبدالفتاح  م�سطفى  الدكت�ر 

الباحثة ناديا ظافر �سعبان والدكت�ر يا�سني 

والكتاب  الأدباء  من  وح�سد  الأي�بي 

واملهتمني  واملفكرين  والإعالميني 

بالثقافة، كّرمت الروائية الليبية ”جن�ى بن 

-طرابل�س.  الثقافية  الرابطة  يف  �ست�ان” 

عبدالروؤوف  �سحى  الزميلة  األقت  وقد 

العربي  ”التاريخ  فيها:  جاء  كلمة  املل 

اأما  والن�ساين  العربي  الإرث  ه�  بثقافته 

العربي،  الفكر  اأمام  احل�اجز فال ح�اجز 

وا�سعة،  جغرافيا  �سمن  يتحرك  فالكتاب 

مع  امل�سرتكات  تعزيز  ال�روري  لكن من 

وتعزيز  التجارب  وتبادل  العرب  الأدباء 

العالقات املهنية.

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

العالمة  الربوف��سري  الفري  رامز  ال�ستاذ 

زغل�ل النجار الذي جال يف ارجاء الرابطة 

اليه من ا�سداء طيبة عن  مثنيا على ما و�سل 

ا�سبح  والذي  العريق  الثقايف  ال�رح  هذا 

من  بعدد  التقى  كما  املدينة.  تاريخ  من  جزء 

عليه  انهال�  الذين  الرابطة  ورواد  الطالب 

امل�ا�سيع  ب�ستى  وال�ستف�سارات  بال�سئلة 

الطرا�س  ب�سام  الدكت�ر  بح�س�ر  وذلك 

�سالح  والعالمي  عرابي  عدنان  واملحامي 

الثقافية ال�ستاذ  ال�فاق  �سعبان وممثل جمعية 

زيارة  على  الفري  اثنى  وقد  احلجة.  خالد 

زيارته  بان  معتربا  للرابطة  النجار  العالمة 

على  ودليل  كبريا  معن�يا  دعما  ت�سكل 

الثقافية  بامل�ؤ�س�سات  الحمدود  اهتمامه 

والعلمية وحمبته ال�ا�سحة لطرابل�س واهلها.

ويف اخلتام قدم الفري درعا تكرميية لنجار 

�س�ف  مميزة  مبحا�رة  احل�س�ر  وعد  الذي 

يعلن عنها قريبا على م�رح الرابطة الثقافية.

الفري يقدم درعًا تقديرية للروائية �شت�ان

الفري يقدم درعًا تكرميية للعالمة النجار

لبنان  يف  الغد  ك�سافة  جمعية  نظمت 

بقاعات   .  1 التدريب.ق�سم  دورة مهارات 

من  قادة  مب�ساركة  بطرابل�س  الثقافية  الرابطة 

جميع املحافظات من اجل م�ساعدة م�س�ؤيل 

التدريبية  خميماتهم  اعداد  يف  التدريب 

با�راف املف��س العام القائد املهند�س احمد 

حبلي وبقيادة مف��س تنمية القيادات القائد 

الدورة  من  جانبا  ح�ر  وقد  فغايل  انط�ان 

ع�اد  الرزاق  عبد  القائد  اجلمعية  رئي�س 

حيث هناأهم على جناحها وطلب من القادة 

والفتيان  ال�سباب  تدريب  يف  ي�ستمروا  ان 

ليك�ن�ا قادة الغد الف�سل وال�اعد.
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»احلرية لالإعالميني الفل�صطينيني« يف الرابطة الثقافية

ال�صفارة الرتكية حتتفل بذكرى 15 متوز

�صيف 2018... لهم اأحالمهم ولنا �صندوق اأحالمنا

الإعالميني  من  الع�رات  اعت�سم 

الي�م يف مدينة  واللبنانيني  الفل�سطينيني 

طرابل�س �سمال لبنان، يف قاعة الرابطة 

الحتالل  باإجراءات  للتنديد  الثقافية 

ال�سحفيني  وباعتقال  الإ�ــرائــيــلــي 

وللمطالبة  الفل�سطينيني  والإعالميني 

بحريتهم.

وجاء العت�سام بدع�ة من اإعالميني 

وفل�سطينيني،  لبنانيني  طرابل�سيني 

الفل�سطينية  الف�سائل  ممثلي  بح�س�ر 

والأحزاب اللبنانية ال�طنية والإ�سالمية.

ال�طنيني  بالن�سيدين  الفــتــتــاح 

كلمات  ثم  والفل�سطيني،  اللبناين 

مدير  القاها  طرابل�س  يف  لالعالميني 

اللكرتونية  ال�سمال  �سفري  جريدة 

لالعالم  وكلمة  الــريــفــي،  غ�سان 

مدير  القاها  ال�سمال  يف  الفل�سطيني 

احلاج،  اأمين  احلر  البارد  م�قع �س�ت 

وكلمة نقابة حمرري ال�سحافة اللبنانية 

النه��س  جريدة  حترير  رئي�س  القاها 

القد�س  قناة  وكلمة  دروي�س،  اأحمد 

الف�سائية القاها مدير الربامج ال�سيا�سية 

يف القناة راأفت نبهان.

على  كلماتهم،  يف  املتحدث�ن  اأكد 

عاليًا  �سيظل  الفل�سطيني  ال�س�ت  »اأن 

رغم اختطاف الإعالميني، واأن اعتقال 

والإعالميات  لالإعالميني  الحتالل 

وقمع  الإعالمية،  اأجهزتهم  وم�سادرة 

من  ملنعهم  واملقاومة،  احلرية  اإرادة 

اإي�سال ال�س�رة احلقيقية لن تنجح«.

برعاية وح�س�ر ال�سفري الرتكي يف 

ال�سفارة  احيت  ت�ساكل  لبنان هاكلن 

انت�سار  ي�م  مت�ز   15 ذكرى  الرتكية 

الدميقراطية وال�حدة ال�طنية واحياء 

واملحاربني  مت�ز   15 �سهداء  ذكرى 

مميز  �س�ر  معر�س  باقامة  القدامى 

م�رح  على  وذلك  الفرتة  تلك  عن 

الرابطة الثقافية يف طرابل�س بح�س�ر 

بال�ستاذ  ممثال  البعريني  وليد  النائب 

ريفي  ا�رف  الل�اء  عنرت،  احمد 

من�سق  زيادة،  حممد  بال�ستاذ  ممثال 

�رهات  ال�ستاذ  لبنان  يف  التيكا 

التجاري  امللحق  ك�رت،  ك�ت�س�ك 

الرتكي اوميت �سيزار، رئي�س الرابطة 

اع�ساء  الفري،  رامز  ال�ستاذ  الثقافية 

جمل�س بلدية طرابل�س د خالد تدمري 

والدكت�ر زاهر �سلطان، ع�س� جمل�س 

بلدية امليناء احلاج يحيى غازي، ممثل 

ال�سمال  يف  العام  العمايل  الحتاد 

نبيل  القا�سي  ال�سيد،  �سادي  النقيب 

من  وح�سد  حم�د  العميد  �ساري، 

ال�سخ�سيات الثقافية والجتماعية. 

اللبناين  ال�طني  بالن�سيد  بداية 

عزفتهم  الرتكي  ال�طني  والن�سيد 

بقيادة  الثقافية  الرابطة  اورك�سرتا 

ثم   ومن  اهلل  العبد  خالد  املاي�سرتو 

 15 انقالب  وقائع  عن  فيلم  عر�س 

كلمة  كانت  ثم  ومن  الفا�سل  مت�ز 

ترحيبية  لرئي�س الرابطة الثقافية رامز 

الفري، تاله كلمة �سفري تركيا ال�سيد 

ت�ساكل الذي �سكر الرابطة وكل من 

م�ؤكدا  املعر�س  هذا  باجناح  �ساهم 

طرابل�س  بني  ال�ثيقة  الروابط  على 

اىل  اجلميع  ت�جه  ثم  ومن  وتركيا، 

ق�س �ريط الفتتاح.

واأ�رة  الثقافية  الرابطة  من  بدع�ة 

ال�فاق  وجمعية  الأحالم  �سندوق 

بعن�ان  �سعرية  ام�سية  اأقيمت  الثقافية 

م�رح  على  وذلك   201٨ �سيف 

الرابطة الثقافية يف طرابل�س بح�س�ر 

رئي�س  الفيحاء  بلديات  احتاد  رئي�س 

قمر  احمد  املهند�س  طرابل�س  بلدية 

الدين، رئي�س الرابطة الثقافية ال�ستاذ 

ممثلة  املرعبية  اجلامعة  الفري،  رامز 

بال�ستاذ خالد راغب، رئي�س جمعية 

احلج،  �سمري  ال�ستاذ  الهلية  اللجان 

الثقافية ممثلة بال�ستاذ  ال�فاق  جمعية 

خالد احلجة وح�سد من ال�سخ�سيات 

الثقافية والجتماعية وال�سبابية. 

بداية الن�سيد ال�طني اللبناين، كلمة 

ترحيبية لعريفة احلفل ربى حميد، ثم 

كلمة  �سحادة  مرياي  املهند�سة  األقت 

فيها:  جاء  الأحالم  �سندوق  اأ�رة 

اأ�ستهّل كلمتي بعبارة، لهم اأحالُمهم 

ولنا �سندوُق اأحالِمنا.

اأبحرنا منذ �سنتني يف عباِب ُبح�ر 

الأماين، وكّل مّنا لديه اأحالٌم �سغرية، 

اخليال  يف  م�ساكٌن  لديه  مّنا  كّل 

ويحفُر  م�ساعره  جاَم  فيها  ي�سكُب 

نب�ساِت قلِبه!

ت�رق  ي�م،  كّل  ويف  والي�م 

يف  يل  فيزداُد  اأحالمنا  على  ال�ّسم�س 

اأ�رتي اأٌخ متيٌم بال�ّسعر واأخٌت ولهى 

اد! بكمال ال�سّ

مداخالت  كانت  ثم  ومن 

لل�سعراء: نينا كنعان، فاطمة اإدري�س، 

طرادية،  علي  م�سالوي،  طلحة 

اأحمد احل�سني، بالل قبالن ، عثمان 

عازف  ومع  الرعد  حممد  امل�ري، 

الع�د مراد عرابي.

كتاب   ت�قيع  الأم�سية  تخلل  كما 

من  �سذرات  بعن�ان  رفاعي  نادين 

ذاكرة الروح".

 جانب من احل�ش�ر

مقدمة احل�ش�ر يف االحتفال

احل�ش�ر وق�فًا للن�شيد ال�طني

خالل ق�ش �شريط االفتتاح

قمرالدين مت��شطًا احل�ش�ر

واجلامعة  الثقافية  الرابطة  من  بدع�ة 

الثقافية  ال�فاق  وجمعية  الدولية  اللبنانية 

اقيم احتفال كبري مبنا�سبة عيد اجلي�س اللبناين 

73 وذلك على م�رح الرابطة الثقافية يف 

كبارة ممثال  ال�زير حممد  طرابل�س بح�س�ر 

بال�ستاذ �سامي ر�سا، ال�زير في�سل كرامي 

ال�زير  م��سلي،  ح�سام  بالدكت�ر  ممثال 

زيادة،  حممد  بال�ستاذ  ممثال  ريفي  ا�رف 

ال�زير جان عبيد ممثال بال�ستاذ ايلي عبيد، 

ابراهيم  الل�اء عبا�س  العام  مدير عام المن 

ممثال بالعقيد عبد الرزاق املالطي، مدير عام 

ق�ى المن الداخلي الل�اء عماد عثمان ممثال 

باملقدم انط�ان طعمة، مدير عام امن الدولة 

الل�اء ط�ين �سليبا ممثال بالعقيد فادي الرز، 

كرم  العميد  ال�سمال  خمابرات  فرع  رئي�س 

الرزاق،  باملالزم اول حممد عبد  مراد ممثال 

ال�ستاذ  طرابل�س  يف  امل�ستقبل  تيار  من�سق 

امل�ري،  فادي  بال�ستاذ  ممثال  عدرة  نا�ر 

رامز  ال�ستاذ  الثقافية  الرابطة  رئي�س 

الثقافية  ال�سخ�سيات  من  وح�سد  الفري 

بداية   . والعالمية  والنقابية  والجتماعية 

ترحيبية  كلمة  ثم  اللبناين  ال�طني  بالن�سيد 

ال�سعد  ا�سماء  العالمية  احلفل  مقدمة  من 

تالها مقط�عات م��سيقية وطنية من وحي 

 la الثقافية  الرابطة  لورك�سرتا  املنا�سبة 

العبد  خالد  املاي�سرتو  بقيادة   belle musiqe

ومن  ال�اوي  عزمي  وليد  والدكت�ر  اهلل 

تاله  ال�سعار  حممد  للفنان  غنائية  و�سلة  ثم 

عبيد،  ريا�س  لل�سعراء  �سعرية  م�ساركات 

تخلل  كما  العلي  وحممد  �سحادة  مرياي 

للفنان  اجلمه�ر  امام  مبا�ر  ر�سم  احلفل 

حممد النابل�سي من وحي املنا�سبة ويف اخلتام 

الل�حة  والنابل�سي  والحدب  الفري  قدم 

الفنية ملمثل العميد مراد.

وكما  قبل،  من  نراها  مل  كما  عكار 

غريب،  يعرفها  ومل  قريب،  يعهدها  مل 

لالأفالم  عكار  م�سابقة  يف  جت�سدت، 

املرعبية،  اجلامعة  نظمتها  التي  الق�سرية، 

برعاية وزارة الثقافة وبالتعاون مع الرابطة 

الثقافية وذلك على م�رح الرابطة بح�س�ر 

املدير العام لل�زارة الدكت�ر علي ال�سمد، 

الرئي�س  املرعبي،  طارق  الدكت�ر  النائب 

جنيب ميقاتي ممثاًل بالأ�ستاذ هيثم عزالدين، 

دانيا  بالأ�ستاذة  ممثلة  جمايل  دميا  النائب 

املرعبية  اجلامعة  رئي�س  نائب  كيالين، 

الرابطة  رئي�س  املرعبي،  و�سيم  املحامي 

عام  امني  الفري،  رامز  ال�ستاذ  الثقافية 

الإعالمي  ج�اد،  وهيب  املحامي  اجلامعة 

ال�فاق  جمعية  ممثل  بارودي،  عبداهلل 

و�سخ�سيات  احلجة  خالد  ال�ستاذ  الثقافية 

اىل  ا�سافة  واجتماعية،  ثقافية  وفعاليات 

وهم  الأفالم  قيّمت  التي  التحكيم  جلنة 

هاين  املخرج  احلايف،  منري  الإعالمي 

بعي�ن، ال�ستاذ جان رطل .

كلمة  ثم  ال�طني،  الن�سيد  مع  بداية، 

املرعبي،  بالل  الإعالمي  األقاها  ترحيبية 

بعدها حتدثت من�سقة اللجنة العالمية يف 

الهدف  عن  حمم�د  متا�ر  املرعبية  اجلامعة 

من امل�سابقة. 

اأمني  ج�اد  وهيب  املحامي  كلمة  ثم 

عام اجلامعة املرعبية حيث ا�ستعر�س الدور 

دائما  لتك�ن  املرعبية  اجلامعة  تلعبه  الذي 

ال�شند لعكار.

كما كانت كلمة مدير عام وزارة الثقافة 

بهذا  نّ�ه  الذي  ال�سمد  علي  الدكت�ر 

الن�ساط.

الطالب  اأفالم  ُعر�ست  الكلمات  بعد 

بعد  التحكيم  جلنة  لتعطي  املت�سابقني، 

ذلك راأيها ونقدها، الذي بني عليه التقييم 

وو�سع العالمات، لتف�ز اإثرها الطالبة رمي 

»عكار  لفيلمها  الأول  باملركز  �سحمراين 

طعمة  لني  الثاين  املركز  التاريخ«،  حكاية 

الطالبة  واحتلت  الأخ�ر«،  »الكنز  وفيلم 

ناديا املرعبي املركز الثالث لفيلم »منلية«.

التكرميية  الدروع  وزعت  اخلتام،  يف 

للطالب الفائزين، ومت الإعالن عن اجل�ائز 

للمركز  دولر  اآلف   3 وهي  نال�ها  التي 

دولر  واألف  للثاين  دولر  األفي  الأول، 

للثالث. 

الثقافة  وزارة  عام  مدير  تكرمي  مت  كما 

جلنة  واأع�ساء  الثقافية  الرابطة  ورئي�س 

وعقب  تذكارية،  دروع  عرب  التحكيم 

اىل حفل  اجلميع  ت�جه  التذكارية  ال�س�رة 

ك�كتيل اأقيم باملنا�سبة.

احتفال مبنا�صبة عيد اجلي�س اللبناين

 م�صابقة عكار لالأفالم الق�صرية برعاية 
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محليات

بدء اعمال التزفيت يف الطريق الرابط 

بني اوتو�صرتاد املنية ال�صنية اىل �صد البارد - عكار 

احتاد بلديات املنية يجهز 

لفتتاح اول �صاطئ �صعبي

مديرة منظمة اليوني�صف يف احتاد بلديات املنية: 

كل الدعم مل�صاريع الحتاد

بيان �صادر عن احتاد بلديات املنية  

املنية  بلديات  ــاد  احت رئي�س  تفقد 

اجلارية  التزفيت  اعمال  بدء  عماد مطر 

املمتد  النفايات  فرز  معمل  طريق  على 

منطقة  اىل  ال�سنية  املنية  ات��سرتاد  من 

الرو�سة و�سد البارد عكار .

الطرق  اهم  من  الطريق  هذا  ويعترب 

احلي�ية التي تربط املنية وال�سنية مبنطقة 

الرو�سة و�سد البارد عكار ، والتي هي 

املناطق  ولأهايل  لل�سكان  ملحة  حاجة 

املجاورة والعقارات الزراعية .

احتاد بلديات املنية باإ�سم اهايل املنطقة 

ورئي�س  احلريري  الرئي�س  دولة   ي�سكر 

على  اخلري  الل�اء  لالغاثة  العليا  الهيئة 

تاأهيل  تنفيذ  على  وامل�افقة  النداء  تلبية 

وتزفيت الطريق.

يف  الي�ني�سف  منظمة  مديرة  زارت 

 tanya chepuisaut لبنان ال�سيدة 

التقت  حيث  املنية  بلديات  احتاد  مقر 

رئي�س الحتاد ال�ستاذ عماد مطر .

ـــذي �سم  ال ــمــاع  ـــالل الجــت وخ

ال�سمال  يف  الي�ني�سف  عمل  فريق 

رئي�س  مــع  املنظمة  مــديــرة  تناولت 

قبل  من  امل��س�عة  امل�ساريع  الحتــاد 

لعمل  امل�ستقبلية  والروؤيا  الحتاد  دوائر 

اىل  املنظمة  مديرة  ولفتت  ــاد.  الحت

احلي�ية التي تتمتع بها م�ؤ�س�سة الحتاد 

م�ساريع  الي�ني�سف  ملنظمة  و�ستك�ن 

م�روع  خا�سة  الحتاد  لعمل  داعمة 

.G.iS نظام

ملديرة  ميدانية  ج�لة  كانت  وبعدها 

من  املنطقة  يف  امل�ساريع  على  املنظمة 

تاأهيلها من  يتم  التي  الطرقات  �سمنها 

قبل الحتاد ومعمل فرز النفايات.

مطر متفقدًا اأعمال التزفيت

اعمال التاأهيل لل�شاطئ ال�شعبي

مطر وال�فد

مطر جمتمعًا وال�فد

بتنظيف  املنية  بلديات  احتــاد  يق�م 

عامة  حديقة  مع  �سعبي  �ساطئ  وتاأهيل 

على �ساطئ البحر يف حملة املخا�سة.

للمنطقة  مهم  متنف�س  �سيك�ن  وهذا 

الك�رني�س  ــاه  ــاجت ب اوىل  ــ�ة  ــط وخ

البحري.

رئي�س  التاأهيل  اعمال  على  وي�رف 

على  ي�ميا  �سخ�سي  ب�سكل  ــاد  الحت

ابناء  لإ�ستقبال  ال�ساطئ  افتتاح  يتم  ان 

املنطقة قريبا يف اليام املقبلة.

تقني  وفد  املنية  بلديات  احتــاد  زار 

البلدي.  للتعاون  اله�لندية  ال�كالة  من 

الحتــاد  برئي�س  ال�فد  اجتمع  حيث 

معه  وعر�س�ا  مطر  عماد  ال�ستاذ 

يقدمه  الــذي  البلدي  الدعم  برنامج 

الحتاد الوروبي ح�ل جتهيز البلديات 

التي  التحديات  ملعاجلة  وفنيا  تقنيا 

ب�ج�د  املحلي  املجتمع  ي�اجهها 

النازحني ال�س�ريني .

ان�سم  املنية  بلديات  احتــاد  ان  ومبــا 

ل�سبكة املدن املت��سطية يف �سهر ن�فمرب 

املا�سي فاإن فريق �سبكة املدن �سي�ساهم 

مل�سلحة  امل�ساريع  لهذه  العــداد  يف 

الحتاد . 

املنية  بلديات  احتــاد  رئي�س  ــدوره  ب

عن  مف�سل  ب�سكل  لــلــ�فــد  �ـــرح 

ي�اجهها  التي  والتحديات  ال�سع�بات 

من  اكرث  مرور  بعد  امل�سيف  املجتمع 

 . ازمة الالجئني  بداأ  �سبع �سن�ات على 

م��سحا ان املجتمع املناوي ه� الكرث 

ت�ررا من هذه الزمة ل�ج�د اكرث من 

35 الف لجئ �س�ري يف الحتاد وقد 

على  ا�سافية  اعباء  ال�ج�د  هذا  �سكل 

تعاين  كانت  ا�سال  هي  التي  البلديات 

من نق�س امل�ارد والمكانيات . 

اف�سل  من  ان  مطر  الرئي�س  واكــد 

احلل�ل التي ميكن تقدمتها هي ان تت�جه 

املنح الدولية اىل الدارات املحلية التي 

الزمة  حتديات  تعالج  �س�ف  بدورها 

ال�س�رية كل �سمن نطاق ادارته .

�سمن خطة احتاد بلديات املنية الإمنائية ال�ساملة للبلديات 

الع�ساء وبالإ�سرتاك مع املجتمع املدين والطاقات الب�رية 

املحلية يهم  احتاد بلديات املنية  الإعالن عن ان�ساء »جمل�س 

الهند�سية  الدائرة  �سمن  لالإحتاد«   وتخطيط  درا�سات 

والبيئية. 

من  املنطقة  اأبناء  على  املنية  بلديات  احتاد  يتمنى  لذلك 

للمجل�س  بالن�سمام  املهتمني  الخت�سا�س  اأ�سحاب 

اىل  احل�س�ر  او  املنية  بلديات  احتاد  رئي�س  مع  الت�ا�سل 

مركز الحتاد �سمن الدوام الر�سمي.

وفد من الوكالة الهولندية للتعاون 

البلدي يف احتاد بلديات املنية
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ورئي�ش حتريرها 
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يتقدم رئي�س احتاد بلديات املنية 

احلاج عماد مطر 

من اللبنانيني عامة وامل�صلمني خا�صة باأحر التهاين 

مبنا�صبة عيد الأ�صحى املبارك 

متمنيا من الله ان يعيده باخلري والزدهار

واأن يعم الأمن جميع اأرجاء الوطن 

رئي�س بلدية بخعون الأ�صبق 

الدكتور عاهد عبيد 

وعقيلته اأخ�صائية التغذية �صميحة عرنو�س 

يتمنون لل�صعب اللبناين عامة 

واأهايل ال�صنية وبخعون خا�صة 

والأ�صتاذ النائب جهاد ال�صمد وعقيلته 

اأ�صحى مبارك

اأعاده الله علينا وعليكم بال�صحة 

والعافية ودوام الأمن وال�صتقرار.

يتقدم ع�صو املجل�س ال�رشعي ال�صالمي الأعلى

املحامي حممد املراد

من اللبنانيني عامة وامل�صلمني خا�صة

باأحر التهاين مبنا�صبة حلول 

عيد الأ�صحى املبارك 

اآمالً من الله اأن يعيده عليكم باخلري 

واليمن والربكات 

تتقدم �صاحبة �صالون نارميان الثقايف

ال�صيدة نارميان اجلمل غامن

من اللبنانيني عامة وامل�صلمني خا�صة

باأحر التهاين مبنا�صبة حلول 

عيد الأ�صحى املبارك

اأعاده الله عليكم بال�صالم واملحبة 

والمن والأمان 

يتقدم م�صت�صار رئي�س بلدية طرابل�س

الأ�صتاذ ربيع جحجاح

 من اللبنانيني عامة وامل�صلمني خا�صة

باأحر التهاين مبنا�صبة حلول 

عيد الأ�صحى املبارك

راجيا من الله اأن يعيده على اجلميع 

باخلري واليمن وال�صالم والطمئنان


