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»تطوير األعمال في لبنان« 

موضوع شراكة في غرفة طرابلس

الدولية  للتنمية  الأمريكية  والوكالة  طرابل�س  غرفة  بني  ب�رشاكة 

USAID وجتمع رجال الأعمال يف طرابل�س BATN �شهدت 
غرفة ال�ضمال عر�ضا ملرتكزات م�رشوع تطوير الأعمال يف لبنان. 

اإ�ضتهل الرئي�س دبو�ضي كلمته مرحبًا بكافة احلا�رشين ومثنيا على 

الأمريكية  والوكالة  بني غرفة طرابل�س،  والقائمة  الفاعلة  ال�رشاكة 

وال�ضمال،  طرابل�س  يف  الأعمال  رجال  وجتمع  الدولية،  للتنمية 

التي تهدف اىل تطوير بيئة الأعمال ورفدها بالأفكار اجلديدة التي 

ت�ضاهم يف تطوير اأداء الإن�ضان وال�رشكات واإ�ضتخدام كافة ال�ضبل 

امل�ضاعدة على رفع كفاءاتها الإنتاجية وتعزيز مكانتها الإقت�ضادية 

وت�ضويق منتجاتها نحو الأ�ضواق الداخلية واخلارجية وفقا ملعايري 

اجلودة واملوا�ضفات و�ضقل مهارات اجل�ضم العامل لديها«. ومتنى 

دبو�ضي » لربنامج تطوير الأعمال يف لبنان النجاح لتتحقق النقلة 

مناخ من  والت�ضويقية، ونعمل يف  املهنية  النوعية يف دورة حياتنا 

التعاون والتكامل بغية ت�ضجيل ق�ض�س النجاح امل�ضرتك ، ونحقق 

الآخرين،  متطلبات  جناحاتنا  م�ضرية  من خالل  ال�ضياق  نف�س  يف 

عنيت بهم كافة مكونات بيئة الأعمال وكذلك املجتمع الدويل، 

جمتمعنا  بها  يتحلى  اأن  يجب  التي  الإيجابية  ال�ضورة  ولنظهر 

التي ميتلكها رجال  الطاقات الإيجابية  املرتكز على  الإقت�ضادي، 

و�ضيدات الأعمال من خمتلف مواقعهم وقطاعاتهم. 

السفير البريطاني كريس رامبلنغ 
في غرفة طرابلس

اأعرب توفيق دبو�ضي، رئي�س غرفة طرابل�س وال�ضمال خالل 

اإ�ضتقباله �ضفري اململكة املتحدة يف لبنان كري�س رامبلنغ، بح�ضور 

الدولية،  التجارية  العالقات  ال�ضيد بول خواجا م�ضت�ضار تطوير 

غرفة  يزور  الذي  رامبلنغ  ال�ضفري  يلتقي  باأن  �ضعادته  بالغ   " عن 

بتو�ضيع  تطلعاته  على  خاللها  ويوؤكد  الثانية،  للمرة  طرابل�س 

وكافة  بالده  بني  والإقت�ضادية  الإ�ضتثمارية  العالقات  وتطوير 

العالقات  تطوير  على  الدائم  حر�ضه  مبديًا  اللبنانية،  املناطق 

اأظهر  ولطاملا  وال�ضمال،  طرابل�س  مع  خا�س  ب�ضكل  الثنائية 

طرابل�س  مبكانة  �ضغفه  غرفتها  فيها  يزور  مرة  كل  يف  �ضعادته 

والعربية  اللبنانية  امل�ضتويات  على  وبدورها  والرتاثية  التاريخية 

لإحت�ضان  كاملة  جهوزية  على  طرابل�س  غرفة  واأن  والدولية، 

خمتلف امل�ضاريع الربيطانية وامل�ضاركة احلثيثة يف تنفيذها". 

تلك  ملختلف  تقديره  رابلنغ   كري�س  ال�ضفري  اأكد  جهته،  من 

والأفكار  والقدرات  املبادرات  على   " ت�ضتند  التي  امل�ضاريع 

التفاوؤل  على  م�ضجعة  حوافز  مبجموعها  وت�ضكل  املتقدمة، 

بالده  واأن  والإ�ضتثمارية،  التجارية  العالقات  وتطوير  بتفعيل 

على جهوزية لإعطاء قوة دفع باإجتاه تطوير تلك العالقات على 

خمتلف امل�ضتويات ل �ضيما التقنية والفنية واأن ال�رشكات الربيطانية 

تفاوؤله  عن  معربًا  امل�ضتقبل  يف  طرابل�س  يف  ح�ضورها  �ضتعزز 

بتنمية وتطوير العالقات بني بلدينا وب�ضكل خا�س مع طرابل�س 

وال�ضمال".

وختم ال�ضفري رابلنغ زيبارته بجولة على خمتلف م�ضاريع غرفة 

طرابل�س وال�ضمال".

دبوسي: أنا لست مرشحًا 
النتخابات المجلس النيابي

املكتب  ع��ن  ���ض��در 

للرئي�س  الإع���الم���ي 

البيان  دبو�ضي  توفيق 

غرفة  رئي�س  اإن  التايل: 

وال�ضناعة  ال��ت��ج��ارة 

طرابل�س  يف  والزراعة 

ولبنان ال�ضمايل الأ�ضتاذ 

ما  تبلغ  دبو�ضي  توفيق 

موؤ�ض�ضات  عن  �ضدر 

التي  الثقة  طرابل�س  مدينة  يف  الناخبة  والهيئات  املدين  املجتمع 

يف  النيابي  املقعد  عن  لرت�ضحه  دعوتهم  خالل  من  له  منحت 

النتخابات الفرعية التي �ضتجري يوم الأحد الواقع فيه 14 ني�ضان 

2019، ويهمه تو�ضيح النقاط التالية: 

لي�س  النيابي عن مدينة طرابل�س،  اإنه غري مر�ضح على املقعد   -

ا�ضتنكافًا عن القيام بواجب اخلدمة العامة بل رغبة يف الإتاحة يف 

املجال للطاقات والقدرات املختزنة يف املدينة. 

القت�ضاد  تنمية  جمال  يف  بداها  التي  امل�ضرية  اإمتام  اأن  يرى   -

الوطني من خالل العمل على حتقيق امل�ضاريع ال�ضتثمارية الكربى 

التي اأطلقتها غرفة التجارة وال�ضناعة والزراعة يف طرابل�س ولبنان 

ال�ضمايل، هي الهدف الرئي�س له. 

املدين  املجتمع  هيئات  لكافة  اخلال�س  ب�ضكره  يتقدم   -

على  وال�ضمايل  الطرابل�ضي  العام  الراأي  من  الوا�ضعة  وال�رشائح 

اأفراداً  الناخبة  الهيئات  مكونات  جميع  ويدعو  الغالية،  ثقتهم 

وجمال�س وهيئات اإىل القيام مبمار�ضة حقوقهم الدميقراطية بروح 

امل�ضوؤولية الوطنية.

وفد »إرادة«: مشاريعكم تنهض 
بلبنان وطنيا وإقليميا ودوليا

اإلتقى توفيق دبو�ضي، رئي�س غرفة طرابل�س وال�ضمال، وفد جمعية 

حممد  مكاوي،  جميل   : الأعمال  رجال  من  جمموعة  �ضم  "اإرادة" 
علي قباين، نزيه الأحدب، مازن �ضبارو، يا�رش قوتلي، ح�ضن عطار، 

ح�ضام قطرجني، خالد عيتاين، بح�ضور عمر حالب، طارق كرامي 

وكارلو�س عوا�ضة، حيث �رشح " مرتكزات واأهداف واأبعاد امل�رشوع 

معو�س  رينه  الرئي�س  ومطار  طرابل�س،  مرفاأ  بتو�ضعة  القا�ضي  الكبري 

)القليعات( يف حمافظة عكار، واملنطقة الإقت�ضادية اخلا�ضة، على طول 

وهو  القليعات،  منطقة  حتى  طرابل�س  ميناء  من  متتد  بحرية  واجهة 

الدويل  الإقليمي  العربي  الوطني  الإجتماعي  الإ�ضتثماري  "امل�رشوع 
يف لبنان من طرابل�س الكربى"، اإ�ضافة ايل جمموعة م�ضاريع تعتمدها 

الغرفة وتندرج يف اإطار تطلعاتها يف تطوير وحتديث بيئة الأعمال. 

" للخطوات  وتاييده  اإعجابه  "اإرادة" اأبدى  وفد جمعية  من جهته 

لبنانية  مل�ضاريع  اإطالقها  عرب  وال�ضمال  طرابل�س  غرفة  تخطوها  التي 

اإقليمية دولية غري م�ضبوقة تنطوي على "روؤية اإ�ضرتاتيجية بعيدة املدى 

تنقل لبنان اىل مرحلة تاريخية م�ضتقبلية خمتلفة متامًا عن املراحل املا�ضية 

من حياته القت�ضادية والإجتماعية، وتنه�س به وطنيا واإقليميا ودوليا، 

وحتملنا على النظر اىل امل�ضتقبل بعيون متفائلة، لأننا نريد مواكبة حركة 

التقدم املت�ضاعدة التي ي�ضهدها جمتمع الأعمال يف عاملنا املعا�رش، واأن 

امل�ضاريع املتخ�ض�ضة  اأو  التو�ضعة  التي يحت�ضنها م�رشوع  العامة  املرافق 

واملتنوعة يف قطاعات متعددة كلها م�ضاريع تت�ضم بالأهمية وال�ضخامة 

�ضيغة  اإطار  مع غرفة طرابل�س �ضمن  ال�رشاكة  م�ضرية  ن�ضع  اأن  وعلينا 

"بروتوكول تعاون" اأو "مذكرة تفاهم" لأننا نقف اىل جانب امل�ضاريع 
الإ�ضتثمارية الكربى التي يطلقها الرئي�س دبو�ضي ونتطلع اىل حتقيقها.

المجلس اللبناني للسيدات القياديات 
في غرفة طرابلس

وفداً  وال�ضمال،  طرابل�س  غرفة  رئي�س  دبو�ضي،  توفيق  اإ�ضتقبل 

من املجل�س اللبناين لل�ضيدات القياديات، برئا�ضة مديحة ر�ضالن، 

الغرفة  ومديرة  وال�ضمال  طرابل�س  من  اأعمال  �ضيدات  بح�ضور 

الأ�ضتاذة ليندا �ضلطان.

باأن  �رشوره  عن  معربا  الرتحيبية  كلمته  دبو�ضي  الرئي�س  اإ�ضتهل 

تقوم �ضيدات اأعمال لبنانيات بزيارة عزيزة اىل غرفة طرابل�س وهن 

ال�ضوء معًا على  ميثلن ق�ض�س جناح من خمتلف مواقعهن ولن�ضلط 

بت�رشف كافة  التي تكتزنها طرابل�س وت�ضعها  الغنى  كافة مواطن 

جمتمعنا  اإحتياجات  خاللها  من  ونلبي  اللبناين  جمتمعنا  مكونات 

العامل  اإقت�ضاديات  خارطة  على  املميز  ح�ضورنا  ون�ضجل  الدويل 

اأن  �ضيما  ل  اخلا�س  القطاع  بها  ميتاز  التي  الديناميكية  من خالل 

واأن  املنطقة  م�ضتوى  على  وا�ضع  اإقت�ضادي  بدور  تتميز  طرابل�س 

ولدة غرفتها التجارية تاريخيا تعود اىل العام 1870" .

تخلل اللقاء التوقيع على "مذكرة تفاهم" متحورت حول تعزيز 

درع  تقدمي  مت  كما  الإقت�ضادية  املجالت  خمتلف  يف  املراة  دور 

املجل�س التقديرية للرئي�س دبو�ضي وجال الوفد على كافة م�ضاريع 

غرفة  م�رشوع  اأن  ر�ضالن  الرئي�ضة  اعلنت  وقد  طرابل�س.  غرفة 

طرابل�س وال�ضمال هو "م�رشوع وطني اإقليمي دويل بكل املعايري 

واملقايي�س".

الرئيس دبوسي يحتضن »مؤتمر 
وملتقى التوجيه الطالبي الرابع«

برعاية وزارة الرتبية والتعليم العايل، واإحت�ضان توفيق دبو�ضي رئي�س 

التعليم  )موؤمتر  الإبداع  تطوير  "مركز  نظم  وال�ضمال،  طرابل�س  غرفة 

ما بني الإخت�ضا�س و�ضوق العمل( لإختيار التخ�ض�س اجلامعي الذي 

يجمع بني الطالب واجلامعة. �ضارك فيه النائب الدكتور علي دروي�س 

لوزير  ممثلة  والتقني،  املهني  التعليم  مديرة  يون�س،  �ضالم  والأ�ضتاذة 

امل�رشق  بلدان  يف  الدويل  البنك  وممثل  �ضهيب،  اأكرم  الأ�ضتاذ  الرتبية 

العربي كامل براهام، ممثلة اليون�ضف يف لبنان تانيا �ضابوي�ضات و ح�رشه 

�ضفارات عربية واأجنبية وروؤ�ضاء واأع�ضاء جمال�س بلدية ومدراء م�ضارف 

وروؤ�ضاء ومدراء وهيئات تعليمية وطالب جامعات من لبنان وخارجه 

وفاعليات اإقت�ضادية واإجتماعية وجمعيات وجتمعات مهنية. 

رنا  للمهند�ضة  وكلمات  اللبناين  الوطني  الن�ضيد  مع  كانت  البداية 

قائاًل:"نحن  كلمته  دبو�ضي  الرئي�س  اإ�ضتهل  دبو�ضي  الرئي�س  فتال  زعبي 

الراغبني  منهم  اخلريجني  �ضيما  ل  الطالب  اأبنائنا  جانب  اىل  نقف 

على  م�ضاعدتهم  بهدف  املنهجيني  والإر�ضاد  التوجيه  من  بالإ�ضتفادة 

اإختيار الإخت�ضا�ضات املالئمة لإحتياجات بيئة الأعمال، وتوفري فر�س 

 " وال�ضمال  نطلق نحن يف غرفة طرابل�س  بهم يف وقت  الالئقة  العمل 

اأكرب م�رشوع اإ�ضتثماري اإجتماعي وطني عربي اإقليمي دويل يف لبنان من 

طرابل�س الكرب" الذي يق�ضي بالقيام باأو�ضع عملية تو�ضعة لكربيات املرافق 

العامة املتمثلة مبرفاأ طرابل�س ومطار الرئي�س رينيه معو�س )القليعات( يف 

حمافظة عكار واملنطقة الإقت�ضادية اخلا�ضة لنعمل من خالل هذه امل�رشوع 

العمالق على و�ضع لبنان على خارطة اإقت�ضاديات العامل، ولن�ضاهم يف 

توفري مئات الآلف من فر�س العمل، التي نثق متامًا اأن مواردنا الب�رشية 

ال�ضابة املتخ�ض�ضة وامل�ضقولة باملهارات، حتتاج اليها وتنتظرها".
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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

إعالن
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زوروا جناحنا يف معر�ض الكتاب الـ45
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