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والت�سامح  باملحبة  الأمم  بني  ال�سالم  اإنت�سر 
بني  بالعدل    , املجتمع  اأفراد  بني  والتاآخي 
الفقري والغني وامل�ساواة بني الأبي�ض والأ�سود 
احلمالت  كانت  وما  والأعجمي  والعربي 
وقهرا  عدوانا ً ت�سن  الإ�سالمية  والغزوات 
وتو�سيح  ال�سعوب  عن  الظلم  لرفع   بل   ً
على  املبنية  واأ�س�سه  ال�سماوي  الدين  �سماحة 
وحرية  ال�سعوب  وحق  الآخر  واحرتام  العدل 
معتنقاتها  , خالفاً ملا ت�سوره بع�ض اجلماعات 
تدعي  التي  املعا�سرة  التكفريية  واملنظمات 
راية  وترفع  عظمته  جتهل  وهي  ال�سالم 
التوحيد وتتجاهل حرمة العباد وحرمة قتل 
ما  املقدمة  .وهذه  الآمنني  وترويع  الأبرياء 
الديانات  كافة  احرتام  اأهمية  لتبيان  اإل  هي 
مئات  فمنذ   , الدينية  والتبعية  والعبادات 
ال�سنني وبعد ا�ستكمال الفتوحات الإ�سالمية 
كان التعاي�ض الإ�سالمي مع �سائر املجموعات 
ومل  املختلفة,  الأديان  تعتنق  التي  وال�سعوب 
ن�سهد على مدار هذه ال�سنني الطويلة تهجرياً 
طائفياً اأو مذهبياً حتى عهد تق�سيم ال�سلطنة 
جمموعات  اىل  البالد  وتقطيع  العثمانية 
لعدم  ال�سعوب  و�سرزمة  لتفتيت  وال�سعي 
الإ�سالمية  الهيكلية  بناء  اإعادة  من  التمكن 
اإ�سالمية  قوة  بت�سكيل  تهدد  التي  العربية 
احل�سارة  ن�سر  تعيد  مت�سامنة  متكافلة 
لأنهم  العلمي  بالتطور  املدموجة  الإ�سالمية 
على يقني باأن احلق الذي تتمتع به العقيدة 
ورجال  واٍع  �سباب  اإل  ينق�سه  ل  الإ�سالمية 
�سي  الدعوة وجمتمع متح�سر يمَ على  عازم 
الإ�سالمية  ال�سريعة  �سمن  الأر�ض  اأعمار  يف 
ننتقل  هنا  ....ومن  ال�سرعية   وال�سوابط 
املتاآمرون بزرع بذورها  التي جنح  املاأ�ساة  اإىل 
يف هذه الدول, واعني بالدول العراق و�سوريا 
حاولوا  اأن  فبعد  وم�سر....  ولبنان  والأردن 
وف�سلوا  وامل�سحيني  امل�سلمني  بني  الفتنة  زرع 
الأكرثية  التزام   : اأولها  ا�سباب  لعدة  فيها 
العقيدة  وثانيها   , الديني  بوعيها  امل�سلمة 
النا�ض  اقرب  اأن  على  تن�ض  التي  الإ�سالمية 
ن�سارى  انا  قالوا  الذين  هم  ال�سالم  اىل 
بقدرة  يتمتع  امل�سحي  املجتمع  باأن  وثالثاً 
املوؤامرات.... وتفكيك  املكائد  لك�سف  عالية 
اأجل ذلك كان املخطط القوى ل�سرب  فمن 
هذه الدول هو عرب �سحب وتهجري امل�سيحيني 

من هذه الدول ,  فكل دولة يريدون تفتيتها 
امل�سيحيني  يهجرون  داخلها  الفو�سى  ون�سر 
منها اإما برتغيبهم بالعمل خارج البالد واإما 
بع�ض  على  امل�سلح  العتداء  عرب  برتهيبهم 
العبادة  واأماكن  مراكزهم  وعلى  امل�سيحيني 
با�سم   العتداء  �سورة  لر�سم  بهم  اخلا�سة 
فّرغمَ  بالعراق ُ جرى  ما  فهذا   ... الإ�سالم  
التي  املتنقلة  التفجريات  من م�سيحييه عرب 
ا�ستهدفت املراكز امل�سيحية واأماكن تواجدهم 
وجتمعاتهم وبعد ذلك بو�ِسر  بتحقيق الهدف 
الأ�سا�سي وهو الفو�سى  والتفكيك فكان دعم 
لو�سع  كافية  حجة  ال�سيعية  ال�سنية  الفتنة 
لتفتيت  الريح  ) وكل ذلك   العراق يف مهب 
ال�سلطة  تفكك  عن  نتجت  التي  الدول  هذه 
العثمانية اىل دويالت ( .وما يحدث الآن يف 
م�سر لي�ض بعيداً عن هذا املخطط األتق�سيمي 
املحال   من  لأنه  طبعاً  تختلف  ال�سورة  ولكن 
البالد  اأهل  كونهم  الأقباط  جميع  تهجري 
القرار اجاد  الكبرية   فكان  ونظرا ً لالأعداد 
والقباط  امل�سلمني  بني  وتعميقة  اخلالف 
للو�سول اىل مطالبة القباط بدولة قبطية 
بعينه  الهدف  اإىل  �سيوؤدي  مما  م�ستقلة  
 .... طائفية  دويالت  اىل  الدول  تق�سيم  وهو 
لإخواننا  نقول   فنحن   لبنان  اإىل  وبالعودة 
حماة  انتم  اليوم  البلد  هذا  يف  امل�سيحيني 
  , لبنان  دولة  وجود  تر�سخون  اأنتم  الديار, 
فالدعم الأوروبي والغربي للبنان انتم غايته  
على  للحفاظ  الأقوى  ال�سبب  هو  ووجودكم 
باللعبة  الأ�سعب  الورقة  اأنتم   , الوطن  هذا 
ويجب   , التوازن  ن�ساب  ملك  ملكها  ومن 
على كل الأفرقاء يف لبنان ال�ستفادة من هذا 
لعب  با�ستعادة  فامل�سيحيون مطالبون  الواقع 
الدور الأ�سا�سي لهذه الطائفة لأن التوازن يف 
لبنان ل يقوم على العدد بل يقوم على التوافق 
باأن  اأحد  الطوائف, ول يظنن  والتن�سيق بني 
ما نقوله �سعب التحقيق حتت �سعار اأن لبنان 
اأ�سغر من اأن يق�سم  فلبنان هو الهدف الأول 
بالتق�سيم لإلغاء مثال  التعاي�ض الطائفي يف 
تخدم  طائفية  بدويالت  وا�ستبداله  املنطقة 

املخطط اليهودي     .....
مدير املركز ال�سالمي
طرابل�ض
ال�سيخ رامي اأحمد الفّري

مل�ساعدة  اللبنانية  اخلريية  اجلمعية  كرمت 
اقامته  الذي  ال�سنوي  ع�سائها  امل�سنني �سمن 
هذا  مطلع  دم�سق  ال�سورية  العا�سمة  يف 
ال�سيا�سية  ال�سخ�سيات  من  عدداً  الأ�سبوع 
والأدبية  والإعالمية  والفنية  والدبلوما�سية 
و�سط   , زينب  ال�سيدة  �سفري  فندق  يف  وذلك 
من  العديد  مثَّل  كبري  اإعالمي  ح�سور 
القنوات الف�سائية والو�سائل الإعالمية مثل 
وقناة  اجلديد  وتلفزيون  ال�سورية  الف�سائية 
هي للمراأة العربية وقناة الدنيا , وغريها من 

الو�سائل الإعالمية الإذاعية والإخبارية .  
اجلمعية  رئي�سة  قا�سم  اآ�سيا  ال�سيدة  وكانت 
اأع�ساء  مع  بالتفاق  قررت  قد  املذكورة 
الكبري  ال�سنوي  حفلها  اإقامة  الإدارة  جمل�ض 
يف دم�سق �سعياً لإي�سال ر�سالة اإىل كافة دول 
كما  ولي�ض   , اآمن  وطن  �سورية  باأن  العامل 
ي�سوره البع�ض باأنها �ساحة مليئة بالحداث 
كلمة  يف  قا�سم  وا�سارت   , املقلقة  اأو  ال�ساخنة 
الفتتاح بال�سكر الكبري لدولة الرئي�ض جنيب 
وال�سالم  والمن  اخلري  يزرع  الذي  ميقاتي 
باأن �سورية  يف كل مكان وانه �سمام المان و 
وطن ي�ستحق اأن نحيا فيه , لأنه وطن الأمن 
بقيادة  ينعم  الذي  الوطن  وهو    , والأمان 
لهذه  ملا   , اأمامها  ننحني  اأن  ت�ستحق  حكيمة 
القيادة من روؤية �سليمة ومواقف م�سرفة على 

امل�ستوى العربي والدويل , موؤكدة باأن �سورية 
اأمام  جداً  ومتما�سكة   , كانت  مما  اأكرث  قوية 
النيل  عبثاً  ت�سعى  التي  الرببرية  الهجمات 
هو  الأ�سد  ب�سار  القائد  باأن  م�سيفة   , منها 
القدوة ال�ساحلة واحلكيمة , وهو الأخ والأب 
والطبيب والقائد والن�سان , وقات قا�سم باأن 
القوة  كل مقومات  �سورية يتلك  مثل  وطناً 
 , متما�سكة  املجتمعية  فرتكيبته   , والعنفوان 
املتبادلة  واملحبة   , العري�ض  عنوانها  والألفة 
بني ال�سعب والقائد �سر قوة هذا البلد الرائع 
بداأ  بالرائع  و�سف  الذي  الع�ساء  حفل 
فقرات  ثم   , واللبناين  ال�سوري  بالن�سيدين 
ال�سخ�سيات  من  عدد  تكرمي  تخللها  منوعة 
 , �سورية  جانب  اإىل  بوقوفها  املعروفة 
منهم   , املقاوم  ال�سوري  للنهج  والداعمة 
فوؤاد  والإعالمي   , قرداحي  جورج  الإعالمي 
رئي�ض  خليل  املنعم  عبد  والأ�ستاذ  بالط  
, ومدير  �سورية  للدفاع عن  ال�سعبية  اللجنة 
وديع  اللبناين  والوزير   , الف�سائية  هي  قناة 
اخلازن , وال�سيد جوزيف اأبو فا�سل , وال�سيد 
فيما   , مراد  اليا�ض  والأ�ستاذ   , مرمل  عماد 
اأ�سماء كبرية من تركيا  زخر احلفل بح�سور 
الدكتور  ال�سالمي  العامل  رابطة  موؤ�س�ض 
�سالح اوزجان  وع�سو جمل�ض ال�سعب الرتكي 
العربيه  اململكة  اوزجان  ومن  الدكتور خليل 

حممد  ال�سعودي  العمال  رجل  ال�سعوديه 
اخلطيب  با�سل  املخرج  الن�ساري    اهلل  عبد 
عبد  زهري  والفنان   , جبور  ديانا  والناقدة   ,
ا�سماعيل  ب�سار  والفنان   , وزوجته  الكرمي 
وزوجته , والفنانة �سوزان ال�سالح , وغريهم 

من رجال الدين امل�سيحي وامل�سلم .
حمبتهم  عن  كلماتهم  يف  املكرمون  وعرب 
واإيانهم   , لها  وتاأييدهم   , ل�سورية  املطلقة 
بقدرتها على جتاوز كافة الظروف التي متر 
بها والتي اأتت يف اإطار الهجمة امل�سعورة على 
واأ�ساروا   , املتما�سك  القوي  الوطن  هذا  على 
اأو�سلتها  التي  ال�سامية  الر�سالة  اإىل  اأي�ساً 
حفلها  لإقامة  دم�سق  اختيار  عرب  اجلمعية 
ال�سنوي , اإذ ك�سفت هذه الدعوى عن الأ�سماء 
لبوا  ممن  �سورية  مع  تقف  التي  احلقيقية 
الدعوة رغم التحديات التي واجهت بع�سهم 
املحاولت  او   , وال�سفر  الو�سول  كم�سقة 

ابائ�سة لثنيهم عن ح�سور احلفل .
بع�ض  تقدمي  تخلله  الع�ساء  حفل  ان  يذكر 
 , حداد  روبري  اللبناين  �سممها  التي  الأزياء 
املخرج فادي غازي خالل تكريه  انفرد  كما 
امل�سرح  على  الوطنيه  اأغانيه  اإحدى  ليقدم 
 , احل�سور  وا�ستح�سان  ت�سفيق  لقت  والتي 
كما قاد احلفل املذيعة اللبنانية الأنيقة نتايل 

مبارك , .

يرافقه  تانا�ض,  دانيال  رومانيا  �سفري  زار   
امل�ست�سار الإقت�سادي والتجاري لدى ال�سفارة 
الفخري  والقن�سل  بو�ستلنيت�سو  ماريان 
را�سد  اأبو  جان  ال�سمايل  لبنان  يف  لرومانيا 
يف  كان  حيث  وال�سمال  طرابل�ض  غرفة 
مار�سيل  الغرفة  رئي�ض  نائب  اإ�ستقبالهم 
يف  دبو�سي,  توفيق  املال  واأمني  �سبطيني 
الإدارة جميد �سما�ض  اأع�ساء جمل�ض  ح�سور 
رحب  اأعمال.بداية  ورجال  اإبراهيم,  وح�سن 
ومتنى  الزائر  الروماين  بالوفد  �سبطيني 
زيارات  من  جملة  الزيارة  هذه  ت�ستتبع  "اأن 

التجاري  التبادل  عالقات  لتطوير  العمل 
بني لبنان ورومانيا", لفتا "اىل اأن العالقات 
هي  وجوهها  بكافة  الرومانية  اللبنانية 
عالقات تاريخية ممتدة, واحل�سور اللبناين 
يف رومانيا هو ح�سور مميز واأن هناك جالية 
لبنانية تقيم �سبكة عالقات وا�سعة يف املجتمع 

الإقت�سادي الروماين".
بدوره اأكد ابو را�سد على "اأهمية التوا�سل مع 
غرفة طرابل�ض واأن لديه مروحة وا�سعة من 
اإ�ستثمار  جمال  يف  �سيما  ل  املتعددة  امل�ساريع 
خمتلف  يف  متنوعة  �سياحية  وم�ساريع  املياه 

املناطق ال�سمالية", ولفت اىل "ان زيارته هي 
الأعمال  رجال  من  نخبة  مع  تعارف  بداية 
املرحلة  �ستتكثف يف  اللقاءات  واأن  ال�سماليني 
الالحقة للبحث بروح من التعاون والإنفتاح 
الرومانية  اللبنانية  الروابط  لتعزيز 
م�سرتكة  مب�ساريع  القيام  باإمكانات  والبحث 
"على  مثنيا  اخلا�ض",  القطاع  بعقلية  تدار 
واإمكانية توفري فر�ض  العالقات  تنمية هذه 
اللبناين  اجلانبني  بني  متبادلة  اإ�ستثمارية 

والروماين".

واآفاق" لقاء مع كتلة  "تكامل  عقدت جمعية 
وامل�ساكل  ال�سوؤون  يف  للبحث  امليناء  خماتري 
منها  تعاين  التي  واخلدماتية  المنائية 
مب�ساألة  يتعلق  ما  يف  �سيما  ل  امليناء,  مدينة 
يخلفها  التي  الثغرات  بع�ض  �سد  امكانية 
عجزه  اثبت  الذي  اجلديد  البلدي  املجل�ض 
متابعة  من  انتخابه  على  �سنة  مرور  بعد 
حلول  يف  والبحث  وحّلها  امليناوية  الق�سايا 
الكثري من امل�ساكل التي تق�ض م�سجع اهايل 
املنطقة ل �سيما منها الجتماعية والرتبوية 
ع�سو  اكد  الطار  هذا  ويف  والريا�سية... 
واآفاق"  "تكامل  التاأ�سي�سية يف جمعية  الهيئة 
عملها  بداأت  اجلمعية  ان  الغريب  حممود 
حتت عنوان رئي�ض "ل للطموح ال�سيا�سي" اي 
ان عمل اجلمعية بعيد كل البعد عن ال�سيا�سة 
من  عليها  يعر�ض  متويل  اي  وترف�ض 
حاولت  اجلمعية  ان  اىل  م�سرياً  ال�سيا�سيني, 
التقرب من البلدية ال انها جوبهت بالرف�ض 
والالمبالت, م�سيفاً ان اجلمعية ا�سّرت على 
اكمال امل�سرية والقيام باملهام امللقاة ا�ساًل على 
وبالفعل  ذاتي,  بتمويل  البلدي  املجل�ض  عاتق 
اما  الردفة.  وطلي  النظافة,  باعمال  بداأت 
التعاون  بفكرة  رحب  حلبي  حممود  املختار 
خالل  من  املدين  واملجتمع  املخاتري  بني 

املدينة  واقع  لتح�سني  تعمل  التي  اجلمعيات 
وتطويره م�سرياً اىل ان باب اجلمعية مفتوح 
النظر  امل�ساركة بغ�ض  امام كل من يرغب يف 
عن التوجهات ال�سيا�سية النتماءات احلزبية 
البلدي  املجل�ض  ع�سو  كذلك  لالأفراد. 
لأنه  اجلمعية  مع  يتعاون  انه  الرطل  �سمري 
والفكر  نف�سها  الأهداف  على  معها  يتوافق 
م�سرياً  وخدمتها,  امليناء  وحمبة  المنائي 
اىل ان عمل اجلمعية يتمحور حول ال�ساءة 
مدرب  اما  الخطاء.  وت�سويب  امل�ساكل  على 
الهيئة التعليمية حممد عبد البا�سط غندور 
الت�ساركي  العمل  هو  التاأ�سي�ض  هدف  ان  قال 
والتوا�سل مع بقية اجلمعيات بال�سافة اىل 
وم�ساريع  القرتاحات  وتقدمي  التوا�سل 
امنائية ت�سب يف خدمة املدينة على ال�سعيد 

الجتماعي والرتبوي والريا�سي وال�سحي. 
ان  �سانو�سي  ن�سيم  املختار  او�سح  واأخرياً 
على  يحر�سون  التي  الرئي�سة  النقطة 
احلفاظ  هي  اجلمعية  مع  بالتعاون  تنفيذها 
مع  امل�ساكل  طرح  يف  واحل�سارة  الرقي  على 
الدواليب  وحرق  التخريب  اعمال  �سجب 
التي حت�سل من اجل العرتا�ض على م�ساألة 
املطلة  داخل  ا�سرائيلية  حتركات  معينة. 

وقبالة العدي�سة

عقد الرئي�ض جنيب ميقاتي موؤمترا �سحفيا  
اليوم  جئنا  "اننا  اىل  فيه  قال  طرابل�ض,  يف 
الحتفال  يف  معكم  لنت�سارك  طرابل�ض  اىل 
احلكومة  يف  لطرابل�ض  الوازن  بالتمثيل 
املدينة  بامن  تعبث  الفتنة  بيد  فوجئنا  لكننا 

واهلها".
ومن  مريب  جرى  ما  "توقيت  ان  واعترب 
ان  ونوؤكد  والوطن  املواطنني  امن  م�سوؤولتنا 
على  م�ساومة  ول  احمر  خط  الهلي  ال�سلم 

المن اطالقا ول تراجع عن المناء". 
اىل  تعليماته  "اعطى  انه  اىل  ميقاتي  ولفت 

من  يد  �سرب  اىل  واجلي�ض  المينة  القوى 
من  اأقوى  نف�سه  يظن  من  ويخطئ  حديد, 
الدولة, وبانه قادر على الفالت من العقاب", 
م�سرياً اىل انه "دعا اىل البدء بتحقيق يف هذه 

احلوادث التي ح�سلت 
م�ستقبل  يكون  ان  نريد  "اننا  على  و�سدد 
نفهم  "اننا  اىل  لفتاً  �ساطعاً",  طرابل�ض 
املعار�سة بان تكون �سلمية وهذا ما وعدنا به, 
له  �سي�سع  "هذا المر  ان  ولفت ميقاتي اىل 
حد معترباً ان "دور اجلي�ض اللبناين لن يكون 

يف الو�سط".

وا�سحة  اوامر  للجي�ض  اعطى  انه  وك�سف 
لو�سع حد لهذه الفتنة من جذورها, م�سرياً 
اول  المناء  ان  لنوؤكد  اليوم  "جئنا  اننا  اىل 

وفوجئنا مبا ح�سل".
"المناء والمن اول واخراً  واكد ميقاتي ان 
لهذه املدينة و�سنعمل �سوياً", م�سدداً على ان 
حد  لو�سع  �سارمة  �ستكون  المنية  "القوى 

لهذه امل�سالة 
يف  ح�سل  مبا  احداً  متهماً  يكون  ان  ونفى 
ملعرفة  بداأت  التحقيقات  ان  كا�سفاً  طرابل�ض, 

ما ح�سل.

ميقاتي  جنيب  الوزراء  جمل�ض  رئي�ض  اإنتقل 
اإ�ستقبل  حيث  اليوم  ظهر  طرابل�ض  اىل 
خمتلف  من  وفاعليات  قيادات  دارته  يف 
ووفودا  وال�سمال,  طرابل�ض  يف  القطاعات 

�سعبية هناأته بت�سكيل احلكومة.  كذلك التقى 
مفتي طرابل�ض وال�سمال ال�سيخ مالك ال�سعار 
الكبري  املن�سوري  امل�سجد  اىل  رافقه  الذي 
حيث اأديا �سالة اجلمعة. واأم امل�سلني ال�سيخ 

�سامي ملحم. ولدى خروج ميقاتي اىل �سحن 
له  ومتنوا  مواطنون  حوله  جتمهر  امل�سجد 
بعد  طرابل�ض  واإن�ساف  حكومته,  يف  التوفيق 

�سنوات طويلة من احلرمان.

الأمريكية  اللبنانية  اجلامعة  بني  بال�سراكة 
ال�سفدي" و"موؤ�س�سة   LAU

 LAU الأمريكية  اللبنانية  وّقعت اجلامعة 
�سراكة  اتفاقية  ال�سفدي",  و"موؤ�س�سة 
امل�ستدام  التعليم  "برنامج  خالل  من  بينهما 

اأف�سل  فر�ض  توفري  اإىل  الهادف   ,"CEP
للتعليم, عرب تنفيذ دورات وحلقات عمل وفقاً 
لتقييم احتياجات املجتمع, بهدف خلق فر�ض 
التفاقية  وقع  الإحتياجات.  هذه  تلبي  عمل 
التعليم  "برنامج  مدير   LAU جامعة  عن 

وعن  جمدلين,  مي�سال  ال�سيد  امل�ستدام" 
ال�سيد  العام   مديرها  ال�سفدي"  "موؤ�س�سة 
"املوؤ�س�سة"  ريا�ض علم الدين, وذلك يف مقر 
مبركز ال�سفدي الثقايف, وبح�سور م�سوؤولني 

من الطرفني. 
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اكد النائب روبري فا�سل يف لقائه يف حملة 
خماتري  ,مع  طرابل�ض  يف  التبانة  باب 
اهمية  ,على  املنطقة  ابناء  من  وفعاليات 
والدولة  املدينة  نواب   قبل  من  الرتكيز 
ب�سكل عام على خلق فر�ض عمل يف نطاق 
مدينة طرابل�ض , التي باتت الكرث فقرا يف 
كل منطقة حو�ض البحر البي�ض املتو�سط 
التقليدية لالمناء  املقاربة   وانتقد فا�سل 
يف طرابل�ض عرب اعطائها الولوية مل�ساريع 
البنى التحتية من طرقات و�سرف �سحي 
وار�سفة وما اىل ذلك , كون هذه امل�ساريع 
على اهميتها ل توؤمن فر�ض عمل لل�سباب 
,ولن التنمية امل�ستدامة تفرت�ض دينامية 
اقت�سادية ت�سمح بخلق فر�ض عمل وايجاد 
يف  العام  الو�سع  ,تن�سط  اقت�سادية  دورة 
املدينة .كما ان العمل الدائم يعني �سمانا 
يومية  ق�سايا  وهي  واجتماعيا  �سحيا 

ملحة يعاين منها املواطن الطرابل�سي 

يف  ال�سيا�سة  اهل  دعا  فا�سل  النائب 
اي على  امليدان  للتناف�ض يف هذا  طرابل�ض 
المناء من خالل امل�ساريع التي تفتح باب 
العمل اما ال�سباب ,مبا ي�ساهم وب�سكل غري 
مبا�سر يف ال�سقرار الجتماعي وال�سيا�سي 
موقوتة  قنبلة  ا�سحت  قد  ,فطرابل�ض 
الهمال  خلفها  التي  الرتكمات  ب�سبب 
امام  .واعلن  امليادين  كل  يف  واحلرمان 
احل�سور عن ترتيبات  جتري لبناء جممع 
ملوؤ�س�سة ا.ب.ث يف طرابل�ض والذي �سيوؤمن 
وخم�سماية  الف  من  اكرث  افتتاحه  مع 
فر�سة عمل. كما ك�سف عن احتفال قريب 
لالعالن  فا�سل  مور�ض  موؤ�س�سة  تقيمه 
فا�سل  موري�ض  بجائزة  الفائزين  عن 
,املخ�س�سة لتمويل امل�ساريع املحلية ,والتي 
�سارك يف مراحلها املتعددة اكرث من الفي 

�ساب و�سابة .

مغبة  من  فا�سل  روبري  النائب  حذر 
الكهربائي  التقنني  باعتماد  ال�ستمرار 
تلقى  اأنه  اىل  لفتا  طرابل�ض,  يف  القا�سي 
وعدا من رئي�ض جمل�ض اإدارة كهرباء لبنان 
املدينة  بان�ساف  احلايك  كمال  املهند�ض 
الكهربائي,  للتيار  عادل  توزيع  خالل  من 
بداية  مع  �سوءا  اإزداد  الأمر  اأن  يبدو  لكن 
�سهر حزيران ما دفع بع�ض الغا�سبني من 
املواطنني اىل قطع الطرقات خالل فرتات 
الليل, موؤكدا اأن ذلك من �ساأنه اأن ي�ساعف 
ويرفع  الطرابل�سيني  معاناة  حجم  من 
جاهدين  نعمل  التي  التوترات  حدة  من 
هذه  ظل  يف  �سيما  ل  منها  للتخفيف 

ال�ساغطة,  والأمنية  ال�سيا�سية  الظروف 
اليوم كل  التقنني يطال  اأن هذا  العلم  مع 

مناطق ال�سمال.
اأن  املعنيني  امل�سوؤولني  فا�سل  وطالب 
يتحملوا م�سوؤوليتهم جتاه طرابل�ض, التي 
يجب اأن تعامل بخ�سو�سية كعا�سمة ثانية 
اأن  موؤكدا  نائية,  بلدة  اأو  كقرية  ولي�ض 
اأحدا لن ي�سكت على حرمانها من حقوقها 
بالتيار  التغذية  �سعيد  على  �سيما  ل 
تعانيه على كل  يكفيه ما  الكهربائي, لأنه 
التقنني  م�ساألة  ت�سكل  اأن  نريد  ول  �سعد, 
�سورتها  لت�سويه  كان  لأي  ذريعة  القا�سي 
من خالل اأعمال ال�سغب والفو�سى الليلية  

الحدب  عزيز  املتقاعد  اللواء  عائلة  تقبلت 
مكارم  جمعية  قاعة  ,يف  بوفاته  التعازي 
بح�سور  طرابل�ض  يف  ال�سالمية   الخالق 
ومن   . الحدب  م�سباح  ال�سابق  النائب 
ممثال  ميقاتي  الله  عبد  د.  املعزين  ابرز 
,الوزير  ميقاتي  جنيب  احلكومة  رئي�ض 
,النائبني  احمد كرامي  الوزير  بطر�ض حرب 
,وقائد  كباره  وحممد  العزيز  عبد  قا�سم 
الركن  العميد  ال�سمال  يف  املنطقةالع�سكرية 

ر�سوان اخلري ممثال قائد اجلي�ض العماد جان 
قهوجي ,وفد من املجل�ض ال�سالمي ال�سرعي 
ونقيب  ذوق  ب�سري  املهند�سني  ,نقيب  العلى 
ال�سمال  منطقة  ,وقائد  البابا  فواز  الطباء 
خليفة  علي  العميد  الداخلي  المن  قوى  يف 
واجلمعيات  الحزاب  خمتلف  عن  وممثلني 
يف  والقت�سادية  الجتماعية  والهيئات 

ال�سمال وخماتري ووفود �سعبية .

الذكرى  ال�سمال  ومعها  اهدن  اأحيت 
اهدن  ملجزرة  والثالثني  الثالثة  ال�سنوية 
التي ذهب �سحيتها الوزير والنائب ال�سابق 
وطفلتهما  فريا  وزوجته  فرجنية  طوين 
جيهان وثمانية وع�سرين �سهيداً من اأبناء 
قدا�ض  باملنا�سبة   واأقيم  الزاوية.  زغرتا- 
الراحل  الرئي�ض  ق�سر  باحة  يف  احتفايل 
اىل  ح�سره  اهدن  يف  فرجنية  �سليمان 
�سليمان فرجنية  النائب  املرده  تيار  رئي�ض 
روبري  ال�سيد  طوين  وجنله  ريا  وزوجته 
ملياء  فرجنية  الرئي�ض  وكريات  فرجنية 
وزير  احل�سور  تقدم  كما  وماي  و�سونيا 
غ�سن  فايز  اجلديدة  احلكومة  يف  الدفاع 
با�سيل  جربان  واملياه  الطاقة  ووزير 
ووزير الدولة يف احلكومة اجلديدة �سليم 
واميل  الدويهي  ا�سطفان  والنائبان  كرم 
طوق,  جربان  ال�سابقون  والنواب  رحمة 
الوزير   , الرا�سي  كرمي  حلود,  اميل  اميل 
ال�سابق يو�سف �سعادة ,ال�سيد ح�سن ح�سني 
, رئي�ض حزب الوعد جو حبيقة  احل�سيني 
,ال�سيخ روي عي�سى اخلوري , ال�سيخ �سعيد 
طوق , نقيب حمامي ال�سمال ب�سام الداية 
,ال�سيدة لبنى عبيد واملهند�ض زياد مكاري 
, رئي�ض احتاد بلديات زغرتا ق�ساء زغرتا 
طوين �سليمان ,رئي�ض احتاد بلديات ق�ساء 
بلدية  رئي�ض   , �سعدية  حممد  ال�سنية 
روؤ�ساء  مع  معو�ض  توفيق  املهند�ض  زغرتا 
ح�سد  اىل  بال�سافة  زغرتا  ق�ساء  بلديات 
واملخاتري  ال�سمال  يف  البلديات  روؤ�ساء  من 

الوطني  التيار  يف  القياديني  من  وعدد 
احلميدة  امل�ساعي  جلنة  وع�سوي  احلر 
عنداري  انطونيو  املارونية  الرابطة  يف 
جوزيف  والقا�سي  الدويهي  وطالل 
تيار  يف  ال�سيا�سي  املكتب  واأع�ساء  �سفري  
مالوي  جلمهورية  العام  والقن�سل  املرده, 
جمعية  ورئي�ض  عقيقي  انطوان  لبنان  يف 
احتاد امليناء وطرابل�ض اأنطوان حبيب اىل 
وقوى  اجلي�ض  يف  ال�سباط  كبار  من  عدد 
الأمن الداخلي واأمن الدولة والأمن العام 
منطقة  اأبناء  من  وح�سد  ال�سهداء  واأهايل 
ال�سمالية  والأق�سية  الزاوية  زغرتا- 
تربوية  فعاليات  اىل  بال�سافة  الأخرى 

واجتماعية واقت�سادية.
القدا�ض خادم رعية اهدن- زغرتا  ونراأ�ض 
رئي�ض  وعاونه  فرجنية  ا�سطفان  اخلوري 
اأنطوان  الأب  قزحيا  اأنطونيو�ض  مار  دير 
وباخو�ض  �سركي�ض  مار  دير  ورئي�ض  طعمة 
وكهنة  نادر  نادر  الأب  زغرتا  اهدن- 
الأديار  يف  والرهبان  زغرتا  اهدن-  رعية 
ال�سمالية. وكانت الوفود ال�سعبية بالتوافد 
اىل ق�سر اهدن لتقدمي التعازي وامل�ساركة 
بالذكرى كما قام وفد من التعبئة يف حزب 
�سريح  على  الزهر  من  اكليل  بو�سع  اهلل 
للنائب  التعازي  قدم  ثم  ال�سهيد  القائد 

فرجنية وعائالت ال�سهداء.
وبعد القدا�ض تقبل النائب فرجنية يحيط 
به اأفراد العائلة وعائالت ال�سهداء التعازي 

باملنا�سبة من امل�ساركني بالقدا�ض.

نادر  الدكتور  طرابل�ض  بلدية  رئي�ض  ا�ستقبل 
الغزال يف مكتبه ال�سفري الت�سيكي جان �سيزك 
القت�سادي  الت�سامن  رئي�ض ملتقى  بح�سور 
النقيب عامر ار�سالن وبعد اجتماع دام اأكرث 
من ن�سف �ساعة اأكد الرئي�ض الغزال على اأن 
الزيارة تندرج يف اطار التعارف والوداع نظراً 
�سيزك  لل�سفري  الديبلوما�سية  املهام  لنتهاء 
يف لبنان , كما مت التطرق اىل امكانية التعاون 

مع املدن الت�سيكية �سيما منها مدينة " برنو 
ال�سنوية  املعار�ض  اقامة  يف  تن�سط  والتي   "
الدائمة بحيث مت التفاق على توجيه الدعوة 
الذي  املعر�ض  حل�سور  طرابل�ض  لبلدية 
اأيلول املقبل والذي من �ساأنه  �سيقام يف �سهر 
 " الفيحاء  بلديات  " لحتاد  امل�ساعدة  تقدمي 
منطقة  يف  �سناعية  مدينة  ان�ساء  جمال  يف 
البداوي .كما وزار البلدية ال�سفري القرب�سي 

اأبدى  والذي  مافروماتي�ض  اأ-   – هومري 
رغبة بلده التعاون مع مدينة طرابل�ض نظراً 
لأوجه ال�سبه القائمة فيما بينها وبني مدينة 
لمكانية  عار�ساً  قرب�ض  يف   " ليما�سول   "
 . املدينتني  بني  �سياحي  بحري  خط  ت�سيري 
كما ودعا بلدية طرابل�ض للم�ساركة يف موؤمتر 
" املدن الفينيقية الكنعانية " والذي �سيقام يف 

قرب�ض خالل �سهر متوز املقبل .

وال�سمال  �سماحة مفتي طرابل�ض  �سرف  على 
ال�سيادة  اأقام �ساحب  ال�سعار  د. مالك  ال�سيخ 
املرتوبوليت اأفرام كرياكو�ض مطران طرابل�ض 
غداًء  الأرثوذك�ض  للروم  وتوابعهما  والكورة 
املطارنة  ال�سيادة  اأ�سحاب  من  عدًدا  اإليه  دعا 
ال�سبت يف  يوم  وذلك  فعاليَّات طرابل�ض  ومن 
ب�سبب  امل�ساركة  اعتذر عن  2011/06/4. وقد 
�سيادة  من  كّل  �سرورية  رعائّية  ارتباطات 
املطران  للموارنة  طرابل�ض  اأ�ساقفة  رئي�ض 
جورج  املرتوبوليت  و�سيادة  جودة  اأبو  جورج 
خ�سر مطران جبل لبنان و�سيادة املرتوبوليت 

با�سيليو�ض مطران عكار. 

�سارك يف اللقاء بالإ�سافة اإىل �ساحب ال�سيادة 
�سماحة  اأفرام  املرتوبوليت  الأبر�سّية  راعي 
دير  رئي�ض  ال�سعار,  مالك  د  ال�سمال  مفتي 
الأ�سقف  �سيادة  البطريركي  البلمند  �سيدة 
غطا�ض هزمي, وفد من امل�سايخ من الطائفة 
ال�سنِّيَّة الكرية برفقة �سماحة املفتي, �سعادة 
ال�سيد  الأرثوذك�ض  الروم  عن  طرابل�ض  نائب 
الأ�ستاذ  بلدية طرابل�ض  رئي�ض  روبري فا�سل, 
ال�سيد جورج جاّلد وعدد  الغزال ونائبه  نادر 

من الآباء.
بعد جل�سة درد�سة يف �سالون املطرانية توّجه 

اجلميع اإىل مائدة الغذاء.

 ثم كانت كلمات من �ساحب ال�سيادة امل�سيف 
فرئي�ض  طرابل�ض  فنائب  املفتي  ف�سماحة 
بلدية طرابل�ض, مت الت�سديد فيها على اأهّمية 
هكذا لقاءات خا�سة يف هذا الو�سع الدقيق يف 
بَّاقة  ال�سَّ تكون طرابل�ض  واأن  واملنطقة,  لبنان 

يف جت�سيد العي�ض امل�سرتك.
�ساحب  اللقاء  هذا  يف  امل�ساركون  �سكر  وقد 
ال�سيادة على هذه املبادرة للقاء يف هذا ال�سرح 

الذي يجمع حتت �سقفه اجلميع.
ختاماً اأخذ امل�ساركون يف اللقاء �سورة تذكارية 

تخليداً للمنا�سبة.

طرابل�ض  مدينة  على  جولتها  اطار  �سمن 
 – �سايلدز  هيالري  الكندية  ال�سفرية  زارت 
اللبنانية  اجلمعية  رئي�ض  يرافقها  اآدامز 
بلدية  اللجنة   واأع�ساء  كمايل  زياد  الكندية 
الرئي�ض  ا�ستقبالهما  يف  كان  حيث  طرابل�ض 
البلدي  املجل�ض  وع�سو  الغزال  نادر  الدكتور 

اأ�سامة الزعبي .
يف  اآدامز  بال�سفرية  رحب  الغزال  الرئي�ض 
نف�سها  ت�سعر  اأن  متمنياً  طرابل�ض  مدينة 

ن�سعر  كما  متاماً  الثاين  بلدها  يف  وكاأنها 
هذه  تاأتي   . كندا  جتاه  اللبنانيون  نحن 
املتعددة للمدينة وقد  الزيارة �سمن زياراتها 
ال�سنوية  الذكرى  احياء  امكانية  حتدثت عن 
ل�ستقالل كندا يف مدينة طرابل�ض وذلك يف 
ا�ستعداداتنا  كامل  اأبدينا  وقد  املقبل  متوز   1
للم�ساركة بها بالتعاون مع اجلمعية اللبنانية 
اآدامز اأعربت  الكندية .. من جهتها ال�سفرية 
عن �سرورها لهذه الزيارة والتي التقت خاللها 

املدينة اجلميلة  بلدية طرابل�ض  هذه  رئي�ض 
التاريخية  احل�سارات  كل  على  املنفتحة 
والقيم الأخالقية . وانه ل�سرف عظيم لنا اأن 
نحتفل بالذكرى ال�سنوية ل�ستقالل كندا يف 

هذه املدينة التي نحب ونع�سق . 
اآدامز  الكمايل بال�سفرية  وبدوره رحب عامر 
هنا  من  اأحبتها  التي  طرابل�ض  مدينة  يف 
انطلقت فكرة احياء ذكرى ا�ستقالل كندا يف 

طرابل�ض والتي �ستقام يف 1 متوز املقبل . 

يف  امل�ستقبل  لتيار  العام  املن�سق  من  بدعوة   
دارته  اقيم يف   , ب�سام رمالوي  املحامي  املنية 
النيابية  امل�ستقبل  كتلة  ع�سو  ح�سره  حفل 
بلديات  اإحتاد  ورئي�ض  اخلري  كاظم  النائب 
املنية م�سطفى عقل وروؤ�ساء بلديات در عمار 
"خالد  اليهودية  وبرج  مركبتا   , البداوي   ,
ال�سامي  نظري   , غمراوي  ماجد   , الدهيبي 
املنية  بلدية  رئي�ض  ونائب  العويك"  وخ�سر 
الزكاة  �سندوق  ورئي�ض  حمي�ض  علي  النقيب 
و�سقيق  الغزاوي  علي  الدكتور  املنية  يف 

عثمان  الدين  علم  ها�سم  الراحل  النائب 
م�ست�سفى  اإدارة  جمل�ض  ورئي�ض  الدين  علم 
اخلري الدكتور اأحمد اخلري واملحامي في�سل 
جمعية  ورئي�ض  اليخني  احلميد  وعبد  عبيد 
العام  املدير  الأ�سرتالية  اللبنانية  ال�سداقة 
وال�سنية  املنية   " الإلكرتونية  للمواقع 
�سعيد  املغرتب  كوم"املهند�ض  دوت  وال�سمال 
عامر  الزميل  التحرير  ومدير  الدين  علم 
ال�سعار ونا�سطني يف تيار امل�ستقبل وفاعليات .
الرئي�ض  لروح  الفاحتة  بتالوة  اللقاء  بداأ 

ال�سهداء  و�سائر  احلريري  رفيق  ل�سهيد 
ال�ساعة  مو�سع  املجتمعون  وا�ستعر�ض   ,
والعربية  اللبنانية  ال�ساحة  على  ومايجري 
�سوؤون  يف  البحث  وجرى  كما   , والإقليمية 
تنموية واإمنائية تعني ب�سوؤون املنية واجلوار 
املنطقة  حاجيات  على  ال�سوء  ت�سليط  ومت   ,
التوا�سل من  اهمية  على  املجتمعون  و�سدد   ,
اأجل تفعيل الإمناء والتنمية يف املنطقة التي 

ت�ستاأهل من اجلميع الإهتمام .

نظمت "احلملة املدنية لال�سالح الإنتخابي" 
طرابل�ض  يف  الثقافية  الرابطة  مقر  يف  لقاء 
بعنوان "اليوم الوطني لال�سالح الإنتخابي" 
جديد  قانون  مل�سروع  احلملة  خالله  اطلقت 
وم�سروع   2013 ل�سنة  النيابية  لالنتخابات 

قانون الهيئة امل�ستقلة لالنتخابات. 
الدكتور م�سطفى  اللقاء  و�سارك يف فعاليات 
ال�سفدي,  حممد  الوزير  ممثال  احللوة 
�سمري  النائب  ممثال  املقدم  �سامل  الدكتور 
النائب  ممثال  نحا�ض  فواز  املهند�ض  اجل�سر, 
اأمني  الثقافية  الرابطة  رئي�ض  روبري فا�سل, 
عن  وممثلني  روؤ�ساء  اىل  اإ�سافة  عوي�سة, 

جمعيات وهيئات �سمالية ومهتمني. 
اإفتتح اللقاء بالن�سيد الوطني اللبناين وبكلمة 
احلملة  ا�سارت  التي  مراد  رول  من  تقدمي 
املدنية لال�سالح الإنتخابي ت�سعى اإىل اإدخال 
اإ�سالحات اإنتخابية على اأي قانون اإنتخابات, 
يف  اأ�سا�سي  بدور  احلملة  هذه  قامت  وقد 
مناطق  كل  يف  ن�ساطات  ونظمت  امليدان,  هذا 
لبنان مع املوؤ�س�سات احلكومية واخلا�سة ومع 
جمعيات وجامعات ون�سرت اأهدافها من خالل 

من�سورات ولقاءات �سحافية واإعالمية. 
كما األقت ناريان اجلمل غامن بيانا �سادرا عن 
احلملة لفتت فيه اىل انه "برغم الإ�سالحات 

الإجرائية التي اأدخلت على قانون الإنتخابات 
النيابية العام 2008 والتطور امللحوظ يف اأداء 
وزارة الداخلية يف اإدارة العملية الإنتخابية اإل 
اإدخالها  ناأمل  التي  اجلذرية  الإ�سالحات  اأن 

على قانون الإنتخابات مل تقر بعد". 
قانون  اقرتاحي  اىل  الو�سول  واإقرتحت 
يقدمان منوذجا متقدما للعملية الإنتخابية, 
نيابية جديد وقانون خا�ض  اإنتخابات  قانون 
ين�سىء هيئة م�ستقلة منظمة لالنتخابات يف 

لبنان. 
والعدل  الإدارة  جلنة  بت�سرف  وو�سعت 
لت�سبح  احلملة  اإقرتاحات  والنواب  النيابية 
ومتثيال,  عدالة  اأكرث  لبنان  يف  الإنتخابات 
واأبرزت اأهم الإ�سالحات الإنتخابية املقرتحة 
دوائر  مع  الن�سبي  بالتمثيل  يتعلق  ما  يف 
املقيمني  غري  اللبنانيني  ومتكني  متو�سطة 
بالإقرتاع, والكوتا الن�سائية التي ل تقل عن 
الثلث يف لوائح الرت�سيح والإقرتاع يف اأماكن 
الإقامة, وتنظيم الإنفاق الإنتخابي والإعالم 
والإعالن الإنتخابيني, وخف�ض �سن الإقرتاع 
 25 من  الرت�سح  و�سن  �سنة   18 اإىل   21 من 
من  وغريها  الإقرتاع  �سرية  وحماية   23 اإىل 

الإ�سالحات. 
الفاعليات  ممثلي  بني  نقا�ض  ذلك  واأعقب 

ال�سيا�سية والهيئات املدنية امل�ساركة يف اللقاء. 
الذي  رزق  جورج  احلملة  من�سق  حتدث  كما 
األقى ال�سوء على اأهمية الإ�سالحات الواردة 
واملعايري  املقرتحني  القانونني  م�سروعي  يف 
لال�سالح  املدنية  احلملة  اإعتمدتها  التي 
وح�سن  العدالة  تتوخى  والتي  الإنتخابي 
العاملية  املعايري  مع  تتوافق  والتي  التمثيل 

حلقوق الإن�سان. 
الإ�سالحات  هذه  كل  من  "الهدف  وقال: 
الكرمي  العي�ض  من  الإن�سان  متكني  هو 
التي  البيئة  وم�ستقبل  م�ستقبله  يبني  واأن 
بنتيجة  هي  الإ�سالحات  وهذه  فيها,  يعي�ض 
احلملة  �سمن  طويلة  ل�سنوات  اإمتد  جهد 
الوطنية لال�سالح الإنتخابي, كما تناول كل 
ب�سرح  املقرتحة  الإ�سالحات  يف  واردة  نقطة 

تف�سيلي. 
هذا  بال�سراكة يف  نتغنى  اليوم  "نحن  وختم: 
ويرى  لياله  على  يغني  منا  كل  ولكن  البلد, 
ال�سراكة من زاوية معينة, والتعبرياحلقيقي 
هذه  تكون  اأن  لل�سراكة  احلقيقية  والرتجمة 
ال�سراكة بني كافة مكونات املجتمع واأن تتمثل 
على  التمثيلي  حجمها  بح�سب  الفئات  كل 
الأر�ض ومن هنا اأهمية اإعتماد النظام الن�سبي 

والإ�سالحات الواردة يف امل�سروع املقرتح".
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الهيئة  كرمت  ال�سفدي  موؤ�س�سة  برعاية 
ال�سمال,  يف  الأهل  ملجال�ض  ال�ست�سارية 
والفنون  الريا�سة  ومعلمي  املدار�ض  مدراء 
"الربيع  مهرجان  اإحياء  يف  �ساهموا  الذين 
بلدية  برعاية  اأقيم  والذي  ع�سر"  احلادي 
مب�ساركة  البلدي  امللعب  اأر�ض  على  طرابل�ض 
ال�سمال.  مناطق  خمتلف  من  مدر�سة   16
حفل التكرمي الذي اأقيم يف "مركز ال�سفدي 
اأحمد  الأ�ستاذ  ح�سره  بطرابل�ض  الثقايف" 
ال�سفدي,  حممد  الوزير  ممثاًل  ال�سفدي 
الغزال,  نادر  الدكتور  طرابل�ض  بلدية  رئي�ض 
ح�سام  ال�سمال  يف  الرتبوية  املنطقة  رئي�ض 
طرابل�ض  بلدية  جمل�ض  اأع�ساء  �سحادة, 
بداية   . والأ�ساتذة  املدراء  من  كبري  وح�سد 
كلمة  كانت  ثم  اللبناين,  الوطني  الن�سيد 
الأهل  ملجال�ض  الإ�ست�سارية  الهيئة  رئي�ض 

هذا  اأن  على  اأكد  الذي  عطية  احلميد  عبد 
العمل ل ولن ينتهي, فاأمامكم امل�سوار طويل 
الطلبة  اأبنائنا  الك�سف عن مواهب  ملزيد من 
وا�ستنها�ض القدرات بالتوجيه ال�سحيح .  ثم 
كانت كلمة حل�سام �سحادة �سكر فيها موؤ�س�سة 
املدار�ض  لأن�سطة  رعايتها  على  ال�سفدي 
ي�سكر  ل  "من  مبداأ  من  اإنطالقاً  الر�سمية 
النا�ض ل ي�سكر اهلل", م�سرياً اىل الواقع املوؤمل 
الذي تتخبط به املدر�سة الر�سمية والتي بات 
 400 كانت  بعدما  مدر�سة   370 اليوم  عددها 
ما   : قال  الغزال  الرئي�ض  جهته  من  مدر�سة 
�ساهدناه يف مهرجان الربيع كان م�سرفاً كونه 
جمع بني اأمرين الرتبية والفرح , فاذا غابت 
الرتبية عن املنازل والأحياء فقدت القيم واذا 
اأخرى  ملخلوقات  النا�ض  القيم حتولت  فقدت 
. اأما الأمر الثاين فيتعلق بالفرح والذي هو 

وم�سة جميلة جداً يف حياة اأبنائنا .. 
الر�سالة  جانب  اىل  اهلل  باذن  �سنبقى  وختم 
اأبنائنا  على  احلفاظ  بغية  املقد�سة  الرتبوية 
اأقف  اأن  ي�سرين   : قال  ال�سفدي  . من جهته 
بينكم لنكرم ثلة من الأ�ساتذة الذين �ساهموا 
اأفتخر  والذي  الربيع  مهرجان  اجناح  يف 
متكن  مميزة  �سورة  من  مل�سته  ملا  به  بالفعل 
الأ�ساتذة من خاللها اعادة الهوية احلقيقية 
ملدينة طرابل�ض والتي هي املدينة النموذجية 
الناب�سة باحلياة , مدينة منفتحة على بع�سها 
ا�ستطعتم  لقد   . الآخرين  وعلى  البع�ض 
التاأكيد على وحدة الطرابل�سيني وال�سماليني 
مبختلف انتماءاتهم وطوائفهم . لقد جنحتم 
باملدر�سة  الأمل  بذور  اعادة  يف  الأ�ساتذة  اأنتم 
الر�سمية وعطاءاتها . ثم جرى توزيع الدروع 
على املكرمني واأقيم حفل كوكتيل باملنا�سبة . 

بالتعاون  الفرن�سي"  الثقايف  "املركز  نظم 
الكتاب  حول  ندوة  ال�سفدي",  "موؤ�س�سة  مع 
الغرب  العربية يف  اللغة  الذي يروي مغامرة 
الفرن�سية  الباحثني  تاأليف  من  "اأرابي�سك", 
بركة,  ب�سام  د.  واللبناين  فالرت  هرنييت 
"لفون"  دار  عن  الفرن�سية  باللغة  وال�سادر 
"مركز  يف  وذلك  الزمن",  و"دار  الباري�سية 
ال�سفدي الثقايف" وبح�سور املوؤلفني, ومدير 
اإتيان  ال�سيد  الفرن�سي"  الثقايف  "املركز 
فرن�سيون  باحثون  جامعيون,  اأ�ساتذة  لوي�ض, 

ولبنانيون ومهتمون.
الذي  اإتيان  ال�سيد  من  ترحيب  كلمة  بعد 
على  ال�سفدي"  "موؤ�س�سة  اإىل  ال�سكر  وجه 

كل من  الدائم, حتدث  والتعاون  ال�ست�سافة 
الذي  الكتاب  عن  وبركة  فالرت  الباحثني 
امل�سلمني من اجلزيرة  انت�سار  لتاريخ  يعر�ض 
مروراً  فرن�سا,  اىل  و�سولهم  حتى  العربية 
عرب  كذلك,  والأندل�ض.  و�سقلية,  مبالطة, 
متابعة تاريخ اللغة العربية وتطور مفردائها 

وانتقال ا�ستعمالتها عرب ال�سقاع والبالد.
ومل ين�ض املوؤلفان اأن يبينا اأثر اللغة العربية 
التاريخ  هذا  عرب  الفرن�سية  املفردات  يف 
العربية  بالثقافة  اأوروبا  ربط  الذي  الطويل 
ت�سليط  ين�سيا  مل  اأنهما  كما  الإ�سالمية, 
اللغتني,  هاتني  بني  التفاعل  على  ال�سوء 
ما  فعر�سا  الأخري,  القرن  يف  وخ�سو�ساً 

مفردات  من  العربية  اللهجات  تت�سمنه 
هذا  عن  الكالم  وياأتي  م�ستعارة.  فرن�سية 
املفردات  هذه  تقدم  لئحة  �سكل  يف  التفاعل 
لفظها  طرق  اإىل  الإ�سارة  مع  الفرن�سية 
املتعددة  ا�ستعمالتها  ميادين  واىل  املختلفة 

ح�سب البلدان العربية التي تبنتها.
باحثة  فالرت  هرنييت  اأن  بالذكر  اجلدير 
اللغات  تاريخ  جمال  يف  معروفة  فرن�سية 
يف  املوؤلفات  من  العديد  ولها  الأوروبية 
لبناين  فباحث  بركة  ب�سام  اأما  املجال,  هذا 
العديد  ن�سر  اللغة,  علوم  يف  متخ�س�ض 
الفرن�سية  باللغتني  واملوؤلفات  املعاجم  من 

والعربية.

الرتفيهية  الأن�سطة  �سل�سلة  �سمن 
بها  تقوم  التي  الجتماعية  ال�سياحية 
من  الجتماعية  وال�سعادة  العزم  جمعية 
موظفو  �سارك  كزدورة  م�سروع  خالل 
ترفيهي  يوم  يف  وال�سعادة  العزم  جمموعة 
�سياحي طويل ت�سمن رحلة على الدراجات 
مت  طرابل�ض  مدينة  اأرجاء  يف  الهوائية 
فيها زيارة اأهم املواقع الثرية وال�سياحية 
والأ�سواق  اجلديد  )حمام  املدينة  يف 

الكبري..(.  املن�سوري  وجامع  القدية 
ملكي  م�ست�سفى  اأمام  من  الرحلة  بداأت 
ر�سيد  معر�ض  اىل  و�سوًل  املئتني  طريق 
مقهى  يف  اإ�سرتاحة  ثم  الدويل,  كرامي 
الثرية  للمواقع  جولة  ثم  �سح",  "�سح 
توجه  ذلك  بعد  املدينة.  يف  وال�سياحية 
اإنطلقوا  ثم  امليناء  مدينة  اىل  اجلميع 
عرب الزوارق البحرية اىل جزيرة النخيل 
اأكرث  بح�سور  الغداء  طعام  تناولوا  حيث 

الن�ساط  هذا  يف  �ساركوا  موظفاً   220 من 
الرتفيهي ال�سياحي الجتماعي.اإن اللجنة 
العزم  جمعية  يف  كزدورة  مل�سروع  املنظمة 
اأن الهدف من  وال�سعادة الجتماعية ترى 
املناطق الأثرية  التعرف على  امل�سروع  هذا 
يف طرابل�ض والإهتمام بها واإعادة طرابل�ض 
هذه  لبنان,  يف  ال�سياحية  اخلارطة  اىل 
�سياحياً وهي  املدينة التي ت�سم 48 موقعاً 

املدينة اململوكية الثانية من بعد القاهرة.

الإجتماعية  الك�ساف  قدامى  جمعية  اأقامت 
املوؤ�س�سات  لأطفال  ترفيهية  اأن�سطة  لبنان  يف 
الرعائية لل�سنة الثانية على التوايل يف مدينة 
فاإ�ست�سافت  لند,  �سيتي  بطرابل�ض  املالهي 
على مدى يومني حواىل 1200 طفل وطفلة 
من موؤ�س�سات رعاية اليتام الآتية: دار النور 
- عكار, الإر�ساد والإ�سالح يف برقايل وفنيدق, 
الإمناء  جمعية  حلبا,   - الن�سائية  الرابطة 
التابعة  الرب  جمعية  طرابل�ض,   - الإجتماعي 
 - والطفولة  الفرح  طرابل�ض,   - الزكاة  لبيت 
وفنيدق,  برقايل   - والإ�سالح  الإر�ساد  عكار, 
الإمناء  جمعية  حلبا,   - الن�سائية  الرابطة 
الإجتماعي - باب الرمل, اإغاثة الطفل اليتيم 
اأبي �سمراء, دار الزهراء -  - ميتم ال�سعراين 
 - الإجتماعي  الإمناء  جمعية  �سمراء,  اأبي 
الأمن  قوى  من  عنا�سر  و�ساركت  طرابل�ض. 
الداخلي وال�سليب الأحمر اللبناين يف تنظيم 

مهرجان الفرح لالأطفال الأيتام حيث قدمت 
اجلمعية وجبات الرتويقة والغداء واملرطبات 
البعريني  ر�سيد  وو�سع  لالأطفال,  والهدايا 
واألعاب �سيتي لند بت�سرف الأطفال  من�ساآت 
جمانا و�ساركت موؤ�س�سة تريبويل بالزا بر�سم 
رئي�ض  واأعرب  ال�سغار.  وجوه  على  الألوان 
اجلمعية ع�سام دبو�سي عن �سعادة الك�سافني 
باإدخال الفرح اإىل قلوب من حرموا من عطف 
وقال:  اأ�سرهم  عن  ق�سرا  واإبتعدوا  الأبوة 
جمعنا  التوايل  على  الثانية  لل�سنة  كعادتنا 
اأطفال موؤ�س�سات الرعاية من خمتلف املناطق 
واألعابهم  طعامهم  و�ساركناهم  والأديان 
املمتعة  الق�س�ض  لهم  وروينا  معا  وغنينا 
اإنفتاح طرابل�ض على  وامل�سلية, لنوؤكد جمددا 
املناطق كافة ومت�سكها بالعي�ض امل�سرتك وفتح 
لأوا�سر  تعزيزا  للجميع  حمبة  بكل  ذراعيها 

العالقات بني مناطق ال�سمال كافة.

تعلن بلدية طرابل�ض عن رغبتها باجراء مباراة مفتوحة لوظيفة �سرطي بلدي متمرن عدد 
100 من الللبنانيني واللبنانيات  اعتبارا من تاريخ 2011/8/10.

والتقدم  املطلوبة  واملوؤهالت  التعيني  �سروط  على  الطالع  باملباراة  ال�سرتاك  الراغبني  على 
بتاريخ  الر�سمي  الدوام  انتهاء  مع  تنتهي   2011-6-6 تاريخ   من  �سهر  مهلة  �سمن  بطلباتهم 
6-7-2011 �سمنا يف مركز �سرطة بلدية طرابل�ض ) مركز اطفائية طرابل�ض �سابقا( الكائن يف 

مبنى الق�سر البلدي  - طرابل�ض – التل – �سارع حممد كرامي 
 رئي�ض بلدية طرابل�ض 
الدكتور نادر حممد غزال

اللبنانية  ال�سداقة  جلنة  رئي�ض  اعترب 
الفرن�سي  ال�سيوخ  جمل�ض  يف  الفرن�سية 
يكنه  ل  اأنه  غويتريون  ادريان  ال�سيناتور 
اأن يزور طرابل�ض من دون اأن يزور "موؤ�س�سة 
والتي  اجليدة,  ال�سمعة  ذات  ال�سفدي" 
الثقافية  احلياة  يف  متميزة  مبكانة  تتمتع 

والجتماعية يف طرابل�ض وال�سمال. 
زيارة  خالل  جاء  الفرن�سي,  ال�سيناتور  كالم 
يف  كان  ال�سفدي" حيث  "موؤ�س�سة  بها  خ�ض 
ا�ستقباله ال�سيد اأحمد ال�سفدي ممثاًل رئي�ض 
وتندرج  ال�سفدي.  حممد  "املوؤ�س�سة" الوزير 
هذه الزيارة يف اإطار رغبة ال�سيناتور الفرن�سي 
يف التعرف عن كثب على "املوؤ�س�سة" وبراجمها 
الإمنائية. وقد رافق امل�سوؤول الفرن�سي, مدير 
"املركز الثقايف الفرن�سي" يف طرابل�ض ال�سيد 
اإتيان لوي�ض واأفراد من املركز, بح�سور املدير 
العام لـ"موؤ�س�سة ال�سفدي" ال�سيد ريا�ض علم 
الأ�ستاذ  ال�سفدي  الوزير  وم�ست�سار  الدين, 

اأنطوان ق�سطنطني. 
ال�سفدي  اأحمد  ال�سيد  من  ترحيب  بعد 
تخ�سي�ض  له  �ساكراً  الفرن�سي,  بال�سيناتور 
اأمل  التي  الزيارة,  بهذه  ال�سفدي  موؤ�س�سة 
الثنائية  العالقات  على  باخلري  تعود  اأن 
اأرجاء  اإىل تنمية املجتمع, وجولة يف  الهادفة 
ال�سيناتور  �سرح  الثقايف",  ال�سفدي  "مركز 

غويتريون لالإعالميني بالآتي: 
يف  نحن  هنا.  بوجودي  جداً  م�سرور  اإنني 
مكثف,  برنامج  ولدينا  �ساعة,   48 منذ  لبنان 
و�سوف نغادر نهاية يوم اجلمعة املقبل. ولكننا 
منذ  اأتابعه  الذي  لبنان  نزور  اأن  يكننا  ل 
زمن, والذي زرته منذ ع�سرين عاماً, واأن اأزور 
ال�سفدي  اأزور موؤ�س�سة  اأن  طرابل�ض من دون 
اأن  يل  �سبق  واأنا  جيداً,  �سمعتها  اأعرف  التي 
ت�سرفت بلقاء معايل الوزير حممد ال�سفدي 
�سنوات,  قبل  الفرن�سي  ال�سيوخ  جمل�ض  يف 

وكان لقاء جيداً جداً.

�سارك مركز عزم زمان التابع جلمعية العزم 
الربيع  معر�ض  يف  الجتماعية  وال�سعادة 
افكار  جمعية  تنظمه  الذي    ) �سو  جاردن   (
ميدان  ترا�ض  على  ال�سنوية  لعادتها  جريا 
�سباق اخليل يف بريوت الذي ت�سمن معار�ض 

حرفية ومعر�ض ازهار. 
اجلمعيات  من  عدد  املعر�ض  هذا  يف  و�سارك 
جميع  من  الزهور   لبيع  والفنية   احلرفية 
�سخ�سيات  املعر�ض  وام  اللبنانية,   الرا�سي 
على  واطلعوا  لبنانية  وك�سافة   وجمعيات 

معر�ض  وت�سمن  وحمتوياته,  و  اق�سامه 
مركز عزم زمان اهم منتجاته من ال�سابون, 
م�سوؤولة  الورق.  وتدوير  التطريز  ال�سمع, 
هدف  عن  حتدثت  ميقاتي  ماريا  املركز 
انه  اىل  م�سرية  املعر�ض  هذا  يف  امل�ساركة 
ال�سياحة  ورواد  الزبائن   تعريف  اىل  يهدف 
الذين  التالميذ  منتوجات  على  لبنان  يف 
للفنون  العزم  من  ويتخرجون  يعملون  
واحلرف لت�سريف انتاجهم وت�سجيعهم على  

ال�ستمرار يف  عملهم . 

زار رئي�ض جلنة ال�سداقة اللبنانية الفرن�سية 
يف جمل�ض ال�سيوخ الفرن�سي  ادريان جوترون 
الجتماعية  وال�سعادة  العزم  جمعية  مراكز 
جممع  من  زيارته  بداأ  وقد  طرابل�ض,  يف 
عن  ممثل  با�ستقباله  وكان  الرتبوي  العزم 
م�سطفى  الدكتور  ميقاتي  جنيب  الرئي�ض 
اديب ومدير جممع العزم فواز دبو�سي حيث 
املجمع  لعمال  من  مف�سل  �سرح  اىل  ا�ستمع 

وما يقدمه من خدمات تربوية للتالميذ. 
مركز  اىل  اديب  الدكتور  برفقة  انتقل  ثم 
جمعية العزم يف  منطقة الدباب�سة يف طرابل�ض 

املكفوفني  ومركز  زمان  عزم  مركز  زار  حيث 
با�ستقبالهم  كان  حيث  ال�سحي  واملركز 
م�سوؤول املركز  الدكتور �سالح غندور  الذي 
من  يقدمه  وما  املركز  اق�سام  على  اطلعهم 

خدمات طبية للمواطنني. 
مديرة  ترافقه  غوتريون  ال�سيناتور  زار  كما 
ال�سرق  يف  الفرونكوفونية  اجلامعية  الوكالة 
مركز  ناكوزي  �سلوى  ال�سيدة  الو�سط 
طرابل�ض  يف  البيوتكنولوجيا  لبحاث  العزم 
العلوم  يف  للدكتوراه  العايل  للمعهد  التابع 

والتكنولوجيا يف اجلامعة اللبنانية.

اإحتاد  لدى  لل�سر  العام  الأمني  من  بدعوة 
التجارة  غرفة  مال  واأمني  اللبنانية  الغرف 
توفيق  ال�سمال  يف  والزراعة  وال�سناعة 
دبو�سي ,اقيم غداء تكريي على �سرف �سفري 
جمهورية ال�سودان لدى لبنان اإدري�ض �سليمان 
, يف مطعم بيتنا يف منطقة ال�سم والفرز يف 
جمعية  رئي�ض  ح�سور  يف  وذلك   , طرابل�ض 
ال�سابق  ال�سودانية الوزير  اللبنانية  ال�سداقة 
البالد  دار  اإدارة  جمل�ض  ورئي�ض  حنا  اليا�ض 
فايز �سنكري  ورجال الأعمال حممد �سليمان 

( وطارق عجاج وطالل حممد  ابوعبداهلل   (
والإعالم  العامة  العالقات  وم�سوؤول  املرعبي 
الأ�سرتالية   اللبنانية  ال�سداقة  جمعية  يف 
كوم"  دوت  "ال�سمال  موقع  حترير  مدير 
الإلكرتوين  ال�سحايف عامر ال�سعار  واع�ساء 
ال�سودانية  ال�سداقة  جمعية  اإدارة  جمل�ض 
اليمن  �سالح  الأعمال   رجال   , اللبنانية 
اخلوري  عبدو  وابراهيم  غ�سن  وجورج 
واأحمد وجيه البعريني وجنله وليد البعريني 

واع�ساء يف غرفة ال�سمال وا�سدقاء .

ال�سيخ  اللبنانية  اجلمهورية  مفتي  ا�ستقبل   
النقيب  الفتوى  دار  يف  قباين  ر�سيد  حممد 
الت�سامن  ملتقى  رئي�ض  اأر�سالن  عامر 

القت�سادي.
كان  اللقاء  "اأن  اأر�سالن  النقيب  اأو�سح  وقد 
املفتي  ل�سماحة  خالله  �سرحت  ومثمرا  وديا 
املنوي  والن�ساطات  امللتقى  اأهداف  قباين 
جلهة  امللتقى  تاأ�سي�ض  من  والغاية  تنفيذها 
يف  القت�سادية  الأو�ساع  تعزيز  على  العمل 
م�ستوى  على  �سواء  القائمة  الأزمات  خ�سم 

الوطن اأو على امل�ستوى القليمي."
املفتي  �سماحة  اأثنى  لقد  اأر�سالن:"  وا�ساف 

يف  به  نقوم  ما  على 
زودنا  كما  الطار,  هذا 
الكرية  بتوجيهاته 
تفعيل  �سرورة  حول 
يف  القت�سادية  الدورة 
البلد من خالل ت�سافر 
املخل�سني  جميع  جهود 
كافة  امل�ستويات  وعلى  
وكذلك �سرورة النفتاح 
بهدف  الدول  على 
ال�سترياد  تن�سيط 

والت�سدير."
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النظافة شعبة من شعب اإليمان
فال تجعلوا إيمانكم ضعيفًا

 بلدية طرابلس

خالل  عبود  مازن  البيئي  النا�سط  اعترب 
لالعمال  العايل  املعهد  يف  القاها  حما�سرة 
البيئي  الو�سع  . ان م�سكلة تدهور   )ESA(
بنيوي  لنهيار  مبا�سر  انعكا�ض  هي  لبنان  يف 
الخالقية  القيم  لتدهور  كما  البلد,  يف 
اىل  ودعا  اللبنانية.  للمجتمعات  الناظمة 
هذا  يف  املتبعة  التجميلية  احللول  جتاوز 
يف  الدولة  على  التكال  ان  معتربا  الطار, 
الحيان  غالب  يف  هو  البيئية  املع�سالت  حل 
احلايل.  الو�سع  ظل  يف  الوهم  قبيل  من 

واأ�سف من التخبط احلا�سل يف ادارات الدولة 
الكثري  يف  املمنوحة  ال�سلطة  حدود  وجتاوز 
اأن التكال �سيكون على  من الحيان, معتربا 
اإعداد  بها  يفرت�ض  التي  الرتبوية  املوؤ�س�سات 
اأنا�ض اأحرار جدد من طينة خمتلفة يتمتعون 
على  املحا�سبة  ويار�سون  النقدي  باحل�ض 

اآلهة البلد اأي زعمائه ال�سيا�سيني.
�سيا�سية  موؤ�س�سات  بناء  ان  اىل  عبود  وا�سار 
وحياتية  تنموية  �سرورة  اأ�سحى  حقيقية 
مارق  نظام  وخلع  ك�سر  لزوم  وذلك  وبيئية 

انتهاكات  ويغطي  البلد  موارد  يت�ض 
بقوة  النخراط  اىل  الطالب  ودعا  الأزلم. 
خللق  ب�سرا�سة  واملحاربة  العام  العمل  يف 
كانت  تغيريية يف جمتمعاتهم مهما  دينامية 
هم  الموات  الحياء  لأن  باهظة,  الثمان 
وامام  امام �سمائرهم  مالمون على و�سعهم 
التاريخ.كما طالبهم بت�سخري و�سائل العالم 
 )Facebook , Twitter( الجتماعي 
يف  الغارق  لبنان  يف  تغيريية  موجات  خللق 

ثباته يف عامل عربي متغيري ومتطور. 

امليناء  طرابل�ض  هيلز"  قاعة"نيو  يف  عقدت 
 " "متكني  لربنامج  الثاين  الق�سم  فعاليات 
تقدمي  جمال  يف  البلديات  قدرات  لتنمية 
المريكية  الوكالة  من  املمول  اخلدمات 
معو�ض   رينه  موؤ�س�سة  مع  بالتعاون  للتنمية 
الك�سليك  القد�ض  الروح  بالتعاون مع جامعة 
وموؤ�س�سة  الدولية  المريكية  او�سنت  و�سركة 
ال�سراكة  تعزيز  اطار  .يف  التعاوين  ال�سكان 
العام واخلا�ض وبالتعاون مع  بني القطاعني 
التنمية  تعزيز  اجل  من  البلدية  املجال�ض 
القت�سادية املحلية امل�ستدامة يف ق�ساء عكار 
النائب  وزوجة  طعمه  ن�سال  بح�سورالنائب 
معني املرعبي وممثلي اجلهات الداعمة لهذا 

عن  امل�ستقبل  تيار  عن  ح�سر  .كما  امل�سروع 
احتاد  ورئي�ض  حدارة  تامر  القيطع  منطقة 
بلديات  وروؤ�ساء  املري   احمد  القيطع  بلديات 
واملجال�ض  واملخاتري  البلدية  واملجال�ض  عكار 

الختيارية واع�ساء حلان العمل البلدي . 
فكلمة  اللبناين  الوطني  الن�سيد  بداية 
التعاوين  ال�سكان  موؤ�س�سة  ملمثل  ترحيبية 
م�سروع  باهمية  فيها  نوه  عبداهلل  اين 
واأهداف  متكني فعر�ض حول برنامج متكني 
ملمّثلي  مداخلة  كانت  كما  العمل   ور�سة 
فيها  املري�سكر  احمد  القاها  عكار  بلديات 
التعاوين  :"العمل  ان  موؤكدا  املانحة  اجلهات 
ا�سبح   والبلديات  املجتمع  مع  بال�سرتاك 

مع  التعاون  خالل  من  جتلت  لبنانتية  قيمة 
الوكالة المريكية للتنمية الدولية وموؤ�س�سة 
 . التعاوين  ال�سكان  وموؤ�س�سة  معو�ض  رينه 
وهذه امل�ساريع ت�ساعد املواطن على ال�ستمرار 
للمحتاجني  فر�ض  تقدم  كما  موطنه  يف 

والعاطلني عن العمل ."
التقييم  نتائج  عر�ض  كان  ذلك  بعد 
جمموعة  عكار.وعر�ض  لبلديات  القت�سادي 
يف  تنفيذها  املمكن  ماعية  اجلمَ املبادرات 
ال�سراكة  اإمكانية  اإبراز  امل�ستهدفة  املناطق 
بني  والتعاون  واخلا�ض  العام  القطاعني  بني 

البلديات من اأجل تنفيذ هذه املبادرات

خورخي  لبنان  يف  املك�سيك  �سفري  افتتح 
ال�سفدي  "مركز  يف  فوينتي�ض  األفاريز 
الثقايف", معر�ساً نظمته ال�سفارة بالتعاون 
عنوان  حمل  ال�سفدي",  "موؤ�س�سة  مع 
"حمتوى احلاوية: مقاربة اجللد", وذلك 
بح�سور املدير العام للموؤ�س�سة ريا�ض علم 
يف  اجلميلة  الفنون  كلية  مدير  الدين, 
اجلامعة اللبنانية – الفرع الثالث الأ�ستاذ 
وقد  املهتمني.  من  وح�سد  العلي,  علي 

ا�ستمر املعر�ض ثالثة اأيام. 

اللبناين واملك�سيكي, اعترب  الن�سيدين  بعد 
األقاها  التي  كلمته  يف  فوينت�ض  ال�سفري 
من  "فريد  املعر�ض  هذا  اأن  الإفتتاح,  يف 
لوحة   24 من  يتاألف  املعا�سر,  للفّن  نوعه 
زيتية للّر�سامني الرّواد املك�سيكّيني: بيدرو 
وريكاردو  مورالي�ض  وفران�سي�سكو  ا�سكابا 
اأرجاء املعر�ض,  بينتو". ثم كانت جولة يف 
حيث توىل ال�سفري فوينتي�ض بنف�سه �سرح 
حما�سة  بكل  للح�سور  اللوحات  م�سمون 

و�سغف. 

بروتوكول   ) لبنان   ( عطاوؤنا  جمعية  وقعت 
ل�سباب اخلرطوم  الوطني  الحتاد  تعاون مع 
�سرم  مدينة  يف  التوقيع  جرى   ) ال�سودان   (
ال�سيخ يف م�سر ومثل عطاوؤنا رئي�ض اجلمعية 
رئي�سه  الحتاد  ومثل  ا�سماعيل  عبدالرزاق 
عبدالباقي يو�سف عي�سى وح�سر التوقيع  د. 
العمال  رجال  رئي�ض جلنة  الق�سماين  وليد 
واجلمعية  الحتاد  من  واأع�ساء  ال�سباب 

وح�سد من املهتمني.
تبادل  هو  الربوتوكول  ت�سمن  ما  واأهم 
بال�سباب  املتعلقة  البلدين  بني  اخلربات 
جمال  يف  �سنوية  جائزة  اطالق   , والبيئة 
الدرا�سات  يف  امل�ساركة  والبيئة,  ال�سباب 
تدربية  دورات  ون�سر  العلمية  والبحوث 
يف  دورياً  للم�ساركة  الوفود  تبادل   , م�سرتكة 

الن�سطة ال�سبابية والبيئية.

اقيم يف مركزالطفال العاملني يف باب التبانة 
معو�ض  رينه  ملوؤ�س�سة  التابع  طرابل�ض   –
وحدة  من  املمول  ايبك  م�سروع  اختتام  حفل 
العمل  منظمة  يف  الطفال  عمل  مكافحة 
معو�ض  رينه  موؤ�س�سة  مع  بالتعاون  الدولية 
بلدية طرابل�ض عمر  رئي�ض   بح�سور  ممثل 
الهوز  وممثلة ارت�سي تو�سكانة يف لبنان مارتا 
نيكولي  ورئي�ض دائرة ال�سوؤون الجتماعية يف 
طرابل�ض ماجد عيد وممثلني عن اجلمعيات 
وطرابل�ض.  التبانة  باب  منطقة  يف  الهلية 
العلي  املركز خلود  مل�سوؤولة  كلمات  كانت  وقد 
وم�سوؤولة النادي الثقايف الفني حنان القرف 
حتدثن فيها عن دور املركو واهدافه والتقدم 
الذي احرزه الطفال العاملون املنت�سبون اىل 

املركز .

يف  الرتبوي   القطاع  مل�سوؤولة  كلمة  وكانت 
املوؤ�س�سة  ح�سناء معو�ض او�سحت فيها ان :" 
لالولد  ا�سا�سية  حماور  عدة  على  مت  العمل 
ا�ستهدف  الذي  املعر�ض  هذا  نتيجته  كانت 
مكافحة عمل الطفال . فمن خالل الن�سطة 
الرتفيهية حفزناهم على ان ياتوا اىل املركز 
العملية  من  الرتفيهي  الوجه  وي�ساهدوا 
التعليمية التعلمية  وقد حققنا جناحا بذلك 
امل�ساريع  رغم  :"انه  معو�ض  واو�سحت   ."
انتهت  والتي  اجانب   مانحني  من  املمولة 
لهذا املو�سم فان موؤ�س�سة رينه معو�ض اخذت 
على عاتقها متديد امل�سروع لفرتة ال�سيف كي 

مننع الولد من العودة اىل �سوق العمل". .
لالعمال  معر�سا  اخلتام  حفل  ت�سمن  كما    

اليدوية من نتاج هوؤلء الولد .

"مركز ال�سفدي  ا�ست�سافت قاعة ال�سمال يف 
الكاتب  مع  لقاًء  بطرابل�ض  الثقايف" 
�سدور  مبنا�سبة  احلاج,  جاد  والإعالمي 
حكاية",  "ثالثون  الق�س�سية  جمموعته 
مب�ساركة متميزة لكل من املمثلة نهال داوود 
قراءات  يف  يني  غربيال  املخرج  واملمثل 

التي  الق�س�ض  من  ملختارات  مم�سرحة 
للح�سور  عربا  واللذين  الكتاب,  ت�سمنها 
هذه  يف  مب�ساركتهما  الكبرية  فرحتهما  عن 
الأم�سية الراقية من خالل "مركز ال�سفدي 
العود  على  مو�سيقية  مواكبة  مع  الثقايف", 

قدمها الفنان �سربل روحانا. 

الأم�سية التي ح�سرها املدير العام لـ"موؤ�س�سة 
ال�سفدي" ريا�ض علم الدين, احت�سد لها اأهل 
واملو�سيقى  والفن  والثقافة  والأدب  الفكر 
الفن  عنا�سر  جمعت  تظاهرة  يف  والإعالم, 
الراقي, فكانت متنوعة بني الأدب الق�س�سي 

وامل�سهد التمثيلي واملو�سيقى اجلميلة. 

مع  بالتعاون  املغر,  ظهر  اإمناء  جلنة  نظمت 
الظل  حكومة  يف  الريا�سة  و  ال�سباب  وزير 
قراء  ل�سيخ  ندوة  ن�سابة,  �سادي  النا�سط 
طرابل�ض  بالل بارودي حتت عنوان:”عالقة 
خاللها  بارودي  اأكد  باملراهقني”.وقد  الأهل 
على اأهمية التوا�سل البّناء, بني الهل واجليل 
ايجابيا,  جواً  يخلق  الذي  المر  اجلديد, 
املراهق  �سلوك  على  ينعك�ض  المرالذي 
والعالمي  الثقايف  للغزو  يتعر�ض  الذي 
اأهمية  عن  حتدث  كما  ال�ساعة.  مدار  على 
الهل  بني  وامل�سارحة  ال�سرب,والريا�سة, 
حتمل  على  البناء  ح�ض  و�سرورة  وال�سباب, 
التكنولوجيا  ا�ستخدام  امل�سوؤوليات,و�سرورة 
بطريقة ايجابية. ثم حتدث ن�سابة عن اأهمية 

العمل على بناء وتنمية جمتمعاتنا الفقرية  و 
املهم�سة, و اأهمية العائلة, والرتابط ال�سري, 
ي�سهم  معافى  ح�ساري  جمتمع  تنتج  التي 
بارزاً يف تقدم الن�سانية. و �سدد على  ا�سهاماً 
للمناطق  خا�سة  اأهمية  الدولة  ايالء  اأهمية 
جدول  على  تكون  اأن  يجب  والتي  الفقرية, 
للمبادرة  الأوان  اآن  لنه  حكومة,  اية  اأعمال 
على  ن�سابة   اأكد  و  عنها.  احلرمان  لرفع 
الأهايل بني  التكاتف بني  و  التكامل  �سرورة 
الهدف  لتحقيق  ذلك  الطبقات,و  خمتلف 
الأ�سمى, وهو بناء جيل جديد مثقف معافى 
قادر على حتمل امل�سوؤوليات والتحديات التي 

تواجهه.

العزم  جمعية  يف  العزم  منتديات  اطلقت  
يف  ال�سيادلة  جلنة  الجتماعية  وال�سعادة 
ع�ساء  حفل  خالل  من  ال�سحي  املنتدى 
يف  ح�سن  ال�ساطر  مطعم  يف  اقيم  مو�سع 
�سيادلة  من  ح�سد  �سم  الكورة   را�سم�سقا 
يف  ال�سيادلة  نقابة  جمل�ض  ال�سمال,واأع�ساء 
لبنان الدكتور زياد ن�سور والهيئة الدارية يف 

املنتديات وم�ساركني.
فكلمة   اللبناين  الوطني  الن�سيد  بداية 
لعريفة احلفل الدكتورة عفاف العلي و فيلم 
وثائقي عن م�سرية املنتديات منذ انطالقتها 
حتى اليوم. ثم القى م�سوؤول جلنة  ال�سيادلة 
الدين  الدكتور اين علم  العزم  يف منتديات 
المواج  ان  �سك  م�ستهلها:ل  يف  قال  كلمة 

ت�سرب  تزال  ول  �سربت   التي  العاتية 
اللبنانيني  من  الكثريين  لدى  خلقت  لبنان 
هاج�سا وحيدا وهو كيفية البحث عن خ�سبة 
يف�سلهم  وما  حتمي  الغرق  وكان  اخلال�ض 
عنه ال وقت قليل ورمبا هذا ما يدفع ويدفع 
الكثريين منهم اىل الت�ساوؤل عن اي م�ستقبل 
نتحدث ولي وطن نحن نعمل ما زال املركب 
للمرء  اذا كان  , ولهوؤلء نقول  بالغرق  مهدد 
عزم يف ارادته , فال الطبيعة تثنيه ول القدر 
و�سعادة فاي خطر  للمرء عزم  اذا كان  فكيف 
قد يخيفه او يحبط عزيته . ثم القى نقيب 
�سكر  كلمة  ن�سور  زياد  لبنان  يف  ال�سيادلة 
من  به  تقوم  مبا  العزم  منتديات  بداية  فيها 
عمل رائد يف دعم  م�سرية البناء الجتماعي 

مبواقف  ونوه  لل�سيادلة  واملهني  والثقايف 
الرئي�ض جنيب ميقاتي ل�سراره على تطبيق 
القوانيني �سيما ان مهنة ال�سيدلة حتتاج اىل 
معنى  من  للكلمة  ما  بكل   القانون  تطبيق 
من  الدولة  يف  امل�سوؤولية  يت�سلم  ان  متمنيا 
هم على مثال الرئي�ض  ميقاتي حتى ت�ستقيم 
وباعادة  املح�سوبيات   نظام  والغاء  المور 
ل  وبذلك  الطائفي  ال�سطفاف  عن  لبنان 
اىل  ن�سور  ودعا  لبنان,  م�ستقبل  على  نخاف 
الف�سل بني مهنة ال�سيدلة  الطبية والتجارة 
حمذرا ال�سيادلة من ال�ستغناء عن واجبهم 
اخلتام  ويف   . الربح  بغية  والعلمي  الخالقي 
قدم الدكتور اين علم الدين با�سم منتديات 

العزم درعا تقديرياً للنقيب ن�سور.

عبود محاضرا عن تدهور الوضع البيئي في لبنان

نظراً لرتباط الزراعة بالغذاء ال�سليم والبيئة 
يف  العامة  وال�سحة  الزراعة  كليتي  نظمت 
حول  علمية  ندوة  طرابل�ض  يف  املنار  جامعة 
"الزراعة امل�ستدامة : حتديات واآفاق" �سارك 
يف الندوة جمموعة من اخلرباء العاملني يف 
�سعادة  يتقدمهم  وال�سحة  الزراعة  جمايل 
�سمري  الأ�ستاذ  الزراعة  وزارة  عام  مدير 
املخت�سني  من  كبري  عدد  وح�سرها  ال�سامي 
والزراعة  العامة  ال�سحة  ب�سوؤون  واملهتمني 

بال�سافة اىل طالب اجلامعة .
اجلامعة  رئي�ض  من  ترحيب  كلمة  بداية 
وعدم  للجامعة  العلمي  الدور  على  وتاأكيده 
توفري  عن  ف�ساًل  التعليم  على  اقت�ساره 
العمل  �سوق  اإليها  يحتاج  التي  الخت�سا�سات 
ثم   , للزراعة  كلية  تن�سىء  جعلها  ما  وهذا 
اأ�سار  الذي  العامة  ال�سحة  كلية  ملدير  كلمة 
ونقلها  الزراعة  اأ�ساب  الذي  التطور  ان  اىل 
التي  احلديثة  اىل  التقليدية  الزراعة  من 
الناجتة  اخلطرية  امل�ساكل  مبعاجلة  تهتم 
ال�سحة  وعلى  عليها  �سلباً  توؤثر  والتي  عنها 

وما  املنار  بجامعة  اإعجابه  اأبدى  كما  العامة 
منوها  وعلمية  اأكاديية  تقدمه من خدمات 
�سيما  ل  فيها  للزراعة  كلية  وجود  باأهمية 
زراعية  منطقة  هي  ال�سمال  حمافظة  ان 
من   %25 معدله  ما  وتنتج  الأوىل  بالدرجة 

اإنتاج لبنان الزراعي .
كلمة  الزراعة  عام  مدير  �سعادة  األقى  كما 
عر�ض فيها لو�سع الرثوة الزراعية يف لبنان 
بغية  الوزارة  تنفذها  التي  الربامج  هي  وما 
القطاع  هذا  من  الوطني  الدخل  ن�سبة  رفع 
الغذائي  الأمن  توفري  يف  الأول  يعترب  الذي 
لأي بلد ف�ساًل عن تعزيز الوزارة بفرق العمل 
احلديثة  والتجهيزات  املتخ�س�سة  الفنية 
بعملهم  القيام  من  الوزارة  مراقبي  لتمكني 
ال�سحة  ي�سر  ما  كل  من  للمواطنني  حماية 

من الإنتاج   الزراعي .
يف املحور الأول للندوة عر�ست الدكتورة ندى 
�سربا م�سروع بدائل الربوميد ميتيل الهادف 
امل�ستنفذة  املواد  ا�ستعمال  من  احلد  اىل 
املهند�ض  فيه  عر�ض  ثم   , الأوزون  لطبقة 

ثقب  عن  الناجمة  الأ�سرار  احل�سني  مازن 
طبقة الأوزون ومدى تطبيق لبنان لتفاقية 
الإلتزام  من  لبنان  متكن  والتي  مونريال 
ا�ستعمال  بالأهداف املحددة له للتخل�ض من 

املواد ال�سارة بطبقة الأوزون .
املهند�سة  �سرحت  فقد  الثاين  املحور  اما 
التي  اليجابيات  ع�سا�سة  فاتن  الزراعية 
ح�سن  على  املحافظة  الزراعة  لنا  تقدمها 
ثم  انتاجيتها  وزيادة  الأر�ض  ا�ستخدام 
الزراعة  اأهمية  الغجر  �سادي  الدكتور  حتدث 
امل�ستدامة وتاأثريها على الأو�ساع الجتماعية 
وتوفري  الزراعية  املناطق  على  والقت�سادية 
باأر�سهم  ومت�سكهم  لأبنائها  العمل  فر�ض 

وعدم الهجرة اىل املدن اأو اىل خارج لبنان .
الزراعي  لالنتاج  معر�ض  الندوة  رافق 
النتاج  املزارعون  فيه  عر�ض  حيث  ال�سحي 
و  بال�سحة  ال�سارة  املواد  من  اخلايل  املحلي 
كذلك بع�ض املنتجات اليدوية لال�ستفادة من 

بقايا الإنتاج الزراعي .
ويف اخلتام دعي اجلميع اىل حفل كوكتيل .
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TRIPOLI - HOTEL ROYAL RESTORATION PROJECT

Request for Expressions of Interest

Design and Supervision Services for Tripoli - Hotel Royal Restoration 

Project

The owners of the historical building HOTEL ROYAL in Tripoli, 

intend to restore the Hotel in the state of Art 

and as required by the normal procedure set at the Ministry of Culture.

Consultants interested should contact the address below no later than, 

Monday 27st of June 2011 at 12:00 noon. 

Center for Restoration and Conservation

Lebanese University

Maarad street, Dar  as-Salam bg,2th fl, Tripoli, Lebanon

Tel: 961 )0( 6-448820

E-mail: crcul@hotmail.com

طرابل�ض – م�سروع ترميم اأوتيل رويال

اإعالن مباراة حت�سري درا�سات واإ�سراف مل�سروع ترميم اأوتيل رويال - طرابل�ض

قرر مالكي املبنى التاريخي اأوتيل رويال يف طرابل�ض منطقة التل,

 ترميم هذا املعلم طبقاً للم�ستلزمات الفنية املحددة يف وزارة الثقافة.

الدوام  خالل   ( اأدناه  املذكور  بالعنوان  الت�سال   املهتمني  لال�ست�ساريني  يكن 

الر�سمي ما بني العا�سرة �سباحا و الواحدة بعد الظهر ( يف مهلة ل تتعدى تاريخ 

الثنني يف ال�سابع والع�سرون من حزيران 2011 ال�ساعة الثانية ع�سرة ظهراً. 

مركز الدرا�سات العليا املتخ�س�سة يف الرتميم  / اجلامعة اللبنانية

�سارع املعر�ض – بناية دار ال�سالم – ط2 / طرابل�ض – لبنان

هاتف + فاك�ض : 20 88 44 6 961 +

crcul@hotmail.com

عقد يف  موؤ�س�سة رينيه معو�ض وبالتعاون مع 
منظمة �سباب الغد لقاء حتت عنوان "�سيدات 
وتطوير   , املنتج  العمل   : لبنان  يف  الأعمال 
يف   املوؤ�س�سة  يف  مركزال�سباب  يف  ال�سوق" 
جمدليا - زغرتا. وذلك بح�سور  املدير العام 
نيل  و  معو�ض  نبيل  معو�ض   رينيه  ملوؤ�س�سة 
الغد  �سباب  منظمة  مديرة  ديريك   ديبفواز 

معو�ض  رينيه  مر�س�سة  قي  امل�سروع  ومن�سقة 
من  جمموعة  فيه  و�سارك  معو�ض   جوزيت 
خمتلف  من  الن�سائية  اجلمعيات  ممثلي 
ا�سافة  و عكار  ال�سمال  املناطق يف حمافظات 
اإىل الن�ساء اللواتي لديهم منتجات من زغرتا 

وال�سمال.

ال�سمايل  لبنان  يف  الرتبوية  املنطقة  نظمت 
ختامياً  حفاًل  طرابل�ض  بلدية  مع  بالتعاون 
على  وامليداليات  الكوؤو�ض  خالله  وزعت 
واخلا�سة  الر�سمية  والثانويات  املدار�ض 
املدر�سية  الريا�سية  بالبطولة  الفائزة 
 2010 الدرا�سي  للعام  الريا�سية  بالألعاب 
رو�سة  ثانوية  م�سرح  على  وذلك   2011  –
رئي�ض  بح�سور  النكليزي  الفرع  الفيحاء 
رئي�ض   , الغزال  نادر  الدكتور  بلدية طرابل�ض 

رئي�ض   , القاري  جورج  را�سم�سقا  بلدية 
املنطقة الرتبوية ح�سام �سحادة , رئي�ض وحدة 
الأن�سطة الريا�سية والك�سفية يف لبنان عدنان 
الفيحاء  رو�سة  ثانوية  عام  مدير   , حمود 
القطاع  �سر  اأمني   , ميقاتي  ر�سيد  حممد 
 , العمر  فادي  امل�ستقبل  تيار  يف  الريا�سي 
يف  الأهل  ملجال�ض  ال�ست�سارية  الهيئة  رئي�ض 
ال�سمال عبد احلميد عطية وح�سد كبري من 

مدراء املدار�ض الر�سمية واخلا�سة . 

يف  امل�ستقبل  تيار  يف  النا�سط  من  بدعوة 
عبا�ض  حممد  املغرتب  – ا�سرتاليا  مالبورن 
لقاء  زغرتا  ق�ساء   - مرياطة  بلدة  يف  اقيم 
تيار  من�سق  �سم   , تكريي   وغداء  تعاريف 
معن  الأ�سرتالية  مالبورن  يف  امل�ستقبل 

يف  امل�ستقبل  لتيار  العام  واملن�سق  العبداهلل 
ورئي�ض  عجاج  طارق  الزاوية  زغرتا  ق�ساء 
"جتمع ابناء عكار يف طرابل�ض" الزميل عامر 
الإعالم يف مالبورن ح�سني  ال�سعار وم�سوؤول 
حويل وخمتار مرياطة حممد ديب وم�سوؤول 

بري�ض  احمد  مرياطة  دائرة  يف  التيار 
والنا�سطني الإجتماعيني طالل عبا�ض ونبيل 
وذلك    , امل�ستقبل  تيار  يف  ونا�سطني  عبا�ض 
يف"�سالة مطعم فالفل عبا�ض" يف مرياطة .

الداخلية يف  بناء على تعميم �سدر عن وزير 
با�سرت  بارود,  زياد  حكومة ت�سريف العمال 
�سرطة بلدية طرابل�ض مبوؤازرة عنا�سر قوى 
المن الداخلي يف �سرية طرابل�ض و با�سراف 
بازالة   , اليوبي  ب�سام  العميد  ال�سرية  قائد 

يف  املخالفة  اخليم  و  العربات  و  الب�سطات 
منطقة ال�سويقة يف طرابل�ض. رئي�ض ال�سرطة 
املوؤهل �سمري اغا اكد ان عملية ازالة املخالفات 
التبانة و�سول  قد بدات اليوم من م�ستديرة 
اليام  يف  �ست�ستمر  و  الربطا�سي,  جامع  اىل 

و  الر�سفة  على  التعدي  لوقف  القادمة 
�سرطة  ان  اىل  ا�سار  و  العامة,  المالك 
البلدية �ستقمع كل خمالفة ل�سيما الب�سطات 
غري  ب�سكل  املدينة  يف  املنت�سرة  العالنات  و 

قانوين.

وجمعية  الإ�سالمي  الغوث  جمعية  نظمت 
بعنوان:  ندوة  الداخلي  الأمن  قوى  اأ�سدقاء 
يف  املجتمع,  على  والإدمان  املخدرات  خطر 
مقر جمعية الغوث الإ�سالمي يف منطقة اأبي 

�سمراء - طرابل�ض.
وح�سر الندوة ماهر �سناوي ممثال الرئي�ض 
م�سطفى  الدكتور  ميقاتي,  جنيب  املكلف 
ال�سفدي,  حممد  الوزير  ممثال  احللوة 

ال�سيخ  وال�سمال  طرابل�ض  يف  الفتوى  اأمني 
املخدرات  اإمام, رئي�ض مكتب مكافحة  حممد 
يف ال�سمال الرائد ح�سني العلي ممثال مدير 
عام قوى الأمن الداخلي اللواء اأ�سرف ريفي, 
اآمر ف�سيلة درك اأبي �سمراء املالزم اأول طارق 
الأمن  قوى  ا�سدقاء  جمعية  رئي�ض  حواط, 
من  وح�سد  هرمو�ض  الغني  عبد  الداخلي 

اأهايل املنطقة ومهتمون. 

يف  امل�ستقبل  تيار  من�سقية  من  وفد  اإلتقى 
معن  املن�سق  �سم  ا�سرتاليا    - مالبورن 
العبداهلل وح�سني حويل و�سعد ح�سني وب�سام 
العامة  العالقات  م�سوؤول  برفقة   , قدور 
اللبنانية  ال�سداقة  جمعية  يف  والإعالم 
ال�سعار  عامر  الزميل  لبنان  يف  الأ�سرتالية 
ن�سال  النائب  النيابية  امل�ستقبل  كتلة  ع�سو 

يف  امل�ستقبل  لتيار  العامون  واملن�سقون  طعمة 
و�سامر  طه  وخالد  عبدالقادر  ع�سام  عكار 

حدارة .
طلي�ض  موؤ�س�سة  بعميد  الوفد  والتقى  كما 
ورئي�ض  طلي�ض  علي  العمال  رجل  الإمنائية 
عبدالرزاق  ال�سيخ  عكار  يف  احلاج  بيت  بلدية 

الكيالين .

التزفيت   " اأعمال  طرابل�ض  بلدية  ت�ستكمل 
ال�سهر  اأوائل  منذ  بداأتها  قد  كانت  " والتي 
وذلك   , املدينة  و�سوارع  اأحياء  داخل  املا�سي 
املناطق وفق  �ست�سمل كافة  �سمن خطة عمل 
احلفر  ردم  طريقة  �ستعتمد  جديدة  اآلية 
امل�ست�سرية كي ي�سار اىل تزفيتها ب�سكل �سريع 

ومبا�سر من خالل مرافقة �ساحنة 
�سملت  والتي  الأعمال  لهذه   " الزفت   "

 , الثقافة   , املنال  �سوارع  الأول  يومها  يف 
وحديقة  عدرة  جميل   , املطران   , مارمارون 
الأعمال  هذه  متتد  اأن  على   , فهد  امللك 
واأبي  القبة  مناطق  لتطال  املقبلة  الأيام  يف 
 . باجلملة  اخل�سار  و�سوق  والتبانة  �سمراء 
الغزال  نادر  الدكتور  طرابل�ض  بلدية  رئي�ض 
املواطنني  كاهل  عن  التخفيف  حر�سه  اأكد 
الأو�ساع  جراء  الأمرين  يعانون  والذين 

اأزماتهم  عن  ف�ساًل  ال�سعبة  القت�سادية 
ال�سيا�سية والأمنية .

 ولفت اىل اأن بلدية طرابل�ض �سوف لن تقف 
ي�ستحيل  التي  الوعود  اأمام  الأيدي  مكتوفة 
التي  ال�سيا�سية  الأو�ساع  ظل  يف  تنفيذها 
يتخبط بها البلد و�ست�ستكمل اأعمال التزفيت 

والتي كانت قد بداأت بها على نفقتها
 اخلا�سة .

نادر  الدكتور  طرابل�ض  بلدية  رئي�ض  اأكد 
و  اللفة  ابواب  من  باب  الريا�سة  ان  الغزال 
املحبة و التعارف بني الب�سر , و اثبات الذات  
على  مبنيه  ومباديء  ا�س�ض  عمل  لكل  ان  و   ,
الثقة واجلهد يف العمل, وان املثابرة و العطاء 
الهدف  اىل  للو�سول  الوحيد  الطريق  هما 
املن�سود لكل ريا�سي متمنياً للك�سار املزيد من 
العطاء واجلهد واملثابرة لتقدمي الأف�سل يف 

م�سواره الريا�سي وحل�سد املزيد من اجلوائز 
لتبقى مدينة طرابل�ض عنوان النجاح والتاألق 
ال�سرطة  عنا�سر  خالل  من  امليادين  كافة  يف 

والريا�سيني التابعني لها.
كالم الدكتور غزال جاء خالل ت�سلمه درع من 
الرقيب اول يف �سرطة بلدية طرابل�ض واحلكم 
خالل  عليه  حاز  الذي  ك�سار  هادي  الدويل 
اختياره  مت  بعدما  ال�سنوي  املنار  مهرجان 

كاأف�سل حكم م�ساعد للمو�سم الريا�سي2010 
كبرية  لنخبة  العام  ال�ستفتاء  بعد   2011  -
وقد  لبنان  يف  والريا�سيني  ال�سحافيني  من 
و  ال�سباب  جلنة  رئي�ض  بح�سور  ذلك  جرى 
اللجنة  الريا�سة يف بلدية طرابل�ض  و ع�سو 
العليا يف الحتاد اللبناين لكرة القدم و مدير 
املنتخبات الوطنية املهند�ض اأحمد قمر الدين  
وقائد �سرطة بلدية طرابل�ض املوؤهل �سمرياآغا 
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وزوجته  فيرتوين  الوهاب  عبد  ال�سيد  رزق 
حممد  ا�سمياه  بولد  غمراوي  رول  ال�سيدة 
دوام  اجلديد  للمولود  تتمنى  الوفاق  ا�سرة   ,

ال�سحة والعافية 

زوجة العميد ب�سام الأيوبي

اأحمد اخلطيب وعقيلتةرئي�ض بلدية دير عمار خالد دهيبي وعقيلتة

العميد حمزة والأ�ستاذ اأحمد زعرت

الرتبوية حفل غذاء  ال�سالح  اأقامت جمعية 
الناعورة  جممع  يف  وذلك  تاأ�سي�سها  مبنا�سبة 
من  �سد  بح�سور  القلمون   – ال�سياحي 
ال�سخ�سيات الثقافية والجتماعية والرتبوية 
غنى  ال�سيدة      اجلمعية  رئي�سة  القت  وقد 
معرباين  كلمة من وحي املنا�سبة قالت فيها: 

ان جمعيتنا غايتها – العمل على رفع امل�ستوى 
التالميذ  م�ساعد   , والثقايف  الجتماعي 
درا�ستهم  ملتابعة  علميا  املتفوقني  الفقراء 
الجتماعية  القيم  على  واحلفاظ   اجلامعية 
العطف  روح  مع  والتما�سي  والخالقية 
لدعم الفقري, افتتاح مدار�ض جمانية, ان�ساء 

لنا  املهني وميتم لاليتام, هل  للتعليم  معهد 
ل�سمري  خماطبتنا  نكرر  ان  جميعا  با�سمكم 
املوجودين يف املجتمع ليربهنوا على ان�سانية 
املحتاجني  كرية واعية حت�ض بالمل وبوؤ�ض 
وتاأوه وذل املرومني باأن يكونوا ينابيع للخري 

ومناهل للعطاء و�سهود عدل.

ملنا�سبة العيد الـ 200 لتحرير بالدها, نظمت 
مع  بالتعاون  لبنان  يف  الورغواي  �سفارة 
الفخرية  والقن�سلية  ال�سفدي"  "موؤ�س�سة 
لالأورغواي يف طرابل�ض, حفاًل مو�سيقياً على 
خ�سبة م�سرح "مركز ال�سفدي الثقايف" اأحياه 
اأت�سوغاري,  ماتيا�ض  العاملي  الغيتار  عازف 
خورخي  الأورغواي  �سفري  بح�سور  وذلك 
ال�سفدي"  "موؤ�س�سة  ممثل  جوري,  لوي�ض 
الأورغواي  وقن�سل  �سنكري,  عزام  املهند�ض 
احلفل  بداية  يف  قدم  الذي  �ساغوري  اإدمون 
كما  اأت�سوغاري,   الفنان  اإىل  تذكارية  هدية 

ح�سر الأم�سية ح�سد من املهتمني. 
بداية, رحب ال�سفري جوري باحل�سور, موجهاً 
ال�سكر اإىل "موؤ�س�سة ال�سفدي" على تعاونها 

الدائم, وا�ست�سافتها لهذه الأم�سية, وغريها 
�سفارة  اأن  اإىل  ولفت  امل�سرتكة,  الأعمال  من 
لتحرير   200 الـ  العيد  وملنا�سبة  الأورغواي 
العاملي  الغيتار  لعازف  جولة  تنظم  بالدنا, 
معظم  يف  اأت�سوغاري  ماتيا�ض  الأورغواين 
الأم�سية  هذه  بينها  ومن  اللبنانية,  املناطق 
ال�سفدي  "مركز  خالل  من  طرابل�ض,  يف 
اأت�سوغاري  ال�ساب  العازف  قدم  ثم  الثقايف". 
للمرة  لبنان  يزور  والذي  العاملي  ال�سيت  ذو 
املو�سيقية  املقطوعات  من  باقة  الأوىل, 
والت�سعينات,  الثمانينات  حقبة  يف  املعروفة 
كاردوزو,  رودريغز,  اأمثال:  العازفني  لأ�سهر 
اإ�سافة  ولوبو�ض,  يوبانكي,  باريو�ض,  تاريغا, 

اإىل معزوفة "كاندومبي" من تاأليفه.

اإمناء  من  يبداأ  الوطن  اإمناء  باأن  يعلم  كلنا 
املنطقة اللتي نعي�ض فيها, و هما مرتابطني 
و لكن مع اختالف يف التطبيق , فالوطن له 
�سيا�سات اإمنائية ,اأما العمل البلدي فهو عمل 
 , اإمنائي داخلي بحت ل عالقة له بال�سيا�سة 
بل ح�سابات نوؤديها اإىل اأهلنا .....و اإىل اأهلنا 

يف البداوي فقط.
كلنا  البداوي  يف  اأننا  اأحد  على  يخفى  ل  و 
اأقارب , و اإن مل جتمعنا �سلة القرابة فاجلرية 
حركة  كل  فان  هذا  ,على  تقربنا  التي  هي 
اإ�سالحية و تنموية تطال كافة اأبناء املنطقة 

و �سكانها.
ل  باملطلق  الإ�سالح  اأن  اإىل  ال�سارة  نود  و 
يحتاج لأي انتماء �سواء اأكان طائفي اأو �سيا�سي 
اأو عائلي, فما يجمعنا اأكرب من ذلك بكثري هو 
حبنا ملنطقتنا و غريتنا عليها و ال�سعي الدائم 

للنهو�ض بها على كافة ال�سعد و اإمنائها.
قد يت�سائل البع�ض بل الأغلبية من هم هوؤلء 
البع�ض  يحاول  قد  ,و  يريدونه  الذي  ما  و 
ن�سبنا له اأو ا�ستغالل هذا التحرك و توظيفه 
لالطاحة بكر�سي الرئا�سة البلدية اأو املجل�ض 
لأ�سخا�ض  ا�ستهداف  اأنه  اأو   , ككل  البلدي 
معينني , فعليه و ا�ستباقاً لكل هذه الت�ساوؤلت 

و ال�سائعات ,ما يلي تعريف عنا :
 , احلر  ال�سباب  من  عفوية  جمموعة  •نحن 

امل�ستقل ,و املثقف.
تنوع  على  ال�سابات  و  ال�سباب  من  •ت�سم 
,املهند�سني,  اخت�سا�ساتهم  و  عائالتهم 
,التعليم  الربجمة   , العمال  ,ادارة  الطباء 

و اأ�سحاب احلرف واملهن احلرة.
يح�سل  ملا  متاماً  مدرك  و  مثقف  •�سباب 

داخل و خارج البلدية و يف املنطقة.
•�سباب م�ستعد للم�ساعدة و امل�ساركة و ابداء 
و  املنطقة  اأمور  حول  القرتاحات  و  الراأي 

حاجاتها امللحة و الأ�سا�سية.
اإليه  اآلت  ما  م�سوؤولية  نحمل  ل  نحن  بداية 
يف  مرتدية  اأو�ساع  من  الأحوال  و  الأمور 
جمموعة  اأو  اآخر  دون  �سخ�ض  اإىل  البداوي 
و  معني  الكل  نعني  و  فالكل   , اأخرى  دون 
م�سوؤول عن هذه الأو�ساع بداية من املوؤمتن 
 , امل�سوؤولني  بالأع�ساء  مروراً  البلدية  رئي�ض 
الواعد  ال�سباب  و  الكرام  الأهايل  اإىل  و�سوًل 
و من بينهم نحن اإذا مل نقم بواجبنا من جهة 

امل�ساءلة و املتابعة يف حقوقنا و مطالبنا.
و  الكرمي  البلدي  املجل�ض  انتخاب  مت  لقد 
رئي�سه , بناًء على لئحة من امل�ساريع و حزمة 
من ال�سالحات نتمى كلنا تنفيذها , لتحقيق 
الكرمي  العي�ض  تاأمني  و  املنطقة  ازدهار 
تفاقم  و  امل�ساريع  لتاأخرهذه  نظراً  لأهلها.و 

امل�ساكل اليومية امللحة,
لذلك فاإنا ندعوكم للبدء يف م�سرية الإ�سالح 
النتخابي  برناجمكم  يف  بها  وعدمتونا  التي 
م�سوؤولياته  ا�ستثناء  دون  اجلميع  لتحمل  و 
و  الأهايل  بني  املت�سعة  الهوة  لردم  الكبرية 

املجل�ض البلدي .
على  العامة  حديث  من  نعلم  و  يتفق  الكل 
منها  يعاين  اللتي  الأ�سا�سية  امل�ساكل  بع�ض 
اأهايل البداوي يومياً و ل يجب ال�سكوت عنها 

:
و  منها  الرئي�سية  الطرقات  •م�سكلة 
احلفر  هذه  وجود  و   , البداوي  يف  الفرعية 

احلا�سلة  اأو  طبيعي  ب�سبب  اأكان  اجلور  و 
ت�سببه  ما  و   , عامة  اأ�سغال  و  لأعمال  نتيجة 
من اأ�سرار و زحمة �سري خانقة تعترب كابو�ساً 
 , يومياً  فيها  املارين  و  البداوي  اأهايل  لدى 

لذلك نطلب منكم ما يلي :
تلك  جلميع  موؤقت  اأو  جذري  حل  1-اإيجاد 
اأنحاء  كافة  يف  القريب  املدى  احلفرعلى 
املتابعة يف مو�سوع  النحلة,و  ووادي  البداوي 
املدى  على  كامل  ب�سكل  الطرقات  تعبيد 
الوحيد  املرجع  فاأنتم  بعيد,  الغري  و  املنظور 

و املمثلون لنا يف املنطقة.
فتح  قيادة اجلي�ض لمكانية  2-التفاو�ض مع 
امل�سفاة  عند  باحلاجز  التو�سع  عدم  و  معرب 
البداوي  اأهايل  تنقل  حلركة  ت�سهياًل  ذلك  و 

�سمن و خارج املنطقة.
اليافطات  و  ال�سور  اإنزال  م�سرية  3-اإكمال 
اأب�سط  من  لعله  و  البداوي  ملظهر  امل�سوهة 

املطالب منذ بداية عهد جمل�سكم الكرمي.
امل�ساكل  و  الق�سايا  لبع�ض  يلي طرح  ما  و يف 
الأ�سا�سية التي نعاين منها و نطالب با�ستنفار 

كل اجلهود و العمل البلدي حللها :
البداوي  يف  ال�سري  مل�سكلة  حل  •ايجاد 

)ال�سرطة- تنظيم ال�سري– ج�سر البداوي(.
�سركة  على  الت�سديد  و  العامة  •النظافة 

الالفاجيت.
املتابعة  و  ال�سرب  و  ال�سحي  ال�سرف  •مياه 

مع ال�سركات املتعهدة و م�ساءلتهم
البلدي. املبنى  •اإكمال 

العامة. املكتبة  اإفتتاح  و  •جتهيز 
العامة. •احلديقة 

التعديات. و  البلدية  •الأمالك 
البداوي. •مقربة 

اجلبل. •م�ستديرة 
البلدية  يف  الهند�سة  م�سلحة  •ا�ستحداث 

)ملتابعة الأمور الهند�سية على الأر�ض(
تنظيمها. و  العمومية  ال�سيارات  •مواقف 

ال�سرطة. عديد  •زيادة 
للوظائف  املنطقة  �سباب  حرمان  •عدم 
بلديات  احتاد  يف  الطفائية  جهاز   ( العامة 
 – امل�ستحق  ال�سرطة  عديد   – الفيحاء 

م�سلحة الهند�سة (.
�سياحي. كمعلم  ت�سغيلها  و  الربكة  •تفعيل 

و الكثري و الكثري مما حتتاجه املنطقة , ل�سنا 
دعاة تعجيز و نعلم مبقولة

لذلك  و   ,  " تطاع  حتى  امل�ستطاع  اطلب   "  
ن�سرب و لكن �سمن حدود.

اإنا غريتنا على منطقتنا احلبيبة و معرفتنا 
لكم دفعنا بتقدمي كتابنا هذا و طلب الجتماع 
بكم و ال�سعي للتوا�سل الدائم و توطيد الثقة 

بيننا و بينكم.
نطالبكم  الأهم  هو  و  اآخراً  لي�ض  و  اأخرياً  و 
بالقيام بجدول زمني حمدد يتم على اأ�سا�سه 
يف  املنطقة  اأهل  و�سع  و  امل�ساريع  هذه  تنفيذ 
اخلطوات  لعل  و  الأحداث,  و  التطورات  جو 
القادمة منكم هي التي �ستحدد �سعيكم ملا فيه 

م�سلحة املنطقة.
و  الكتاب  هذا  اأخذ  بكم  نهيب  اإذ  اإننا  و 
م�سمونه على حممل اجلد و و�سع ما فيه يف 

�سلم اأولويات عمل املجل�ض البلدي.
       و لكم منا فائق الإحرتام و جزيل ال�سكر.

                  �سباب البداوي , نحو التغيري.

وبدعوة  اللبنانية  ال�سحة  وزارة  من  برعاية 
يف  اأقيم  لل�سكان  املتحدة  الأمم  �سندوق  من 
حول  لقاء  بطرابل�ض  ان   – الكواليتي  فندق 
الجنابية  ال�سحة  خدمات  جودة  تطوير 
بلدية  رئي�ض  ح�سره  طرابل�ض  منطقة  يف 
من  وح�سد  الغزال  نادر  الدكتور  طرابل�ض 
الوطني  الن�سيد  بداية   . اجلمعيات  روؤ�ساء 
اللبناين ثم كانت كلمة للرئي�ض الغزال الذي 
هذه  مثل  قيام  مبكان  الأهمية  من  انه  قال 
حتتاج  والتي  طرابل�ض  مدينة  يف  الأن�سطة 
جمالت  يف  التوعية  حمالت  من  للكثري 
يعلم  وكما   , طبعاً  الأ�سرية   ومنها  متعددة 
اأ�سر  من  تتاألف  املجتمعات  فان  اجلميع 
مرتابطة تنعك�ض �سحتها على �سحة املجتمع 
داخل  ال�سحة  عن  نتحدث  وعندما   , ككل 
تنعك�ض  والأب  الأم  �سحة  باأن  نقول  الأ�سرة 
من  تبداأ  الأوىل  اللبنة  اأن  ذلك  العائلة  على 
 , �سحيحة  بيئة  �سمن  ال�سحيح  الجناب 
وي�سبق ذلك حمالت توعية وار�ساد يف مرحلة 
ما قبل الأمومة . اأطفالنا هم اأبناء الغد وهم 
بناة امل�ستقبل ومن هذا املنطلق ناأمل اأن نبقى 

لالأفكار  الفعلي  ال�سريك  طرابل�ض  بلدية  يف 
العامة  ال�سحة  وزارة  كلمة    . تطرح  التي 
على  اأكد  الذي  عربيد  بهيج  الدكتور  األقاها 
م�سوؤولية  هي  الأولية  ال�سحية  الرعاية  اأن 
جماعية تت�سارك فيها كل الهيئات واملوؤ�س�سات 
املعنية  والدولية  والأهلية  واخلا�سة  العامة 
وان   . ال�سحية  واجلمعيات  للنقابات  ا�سافة 
كا ما حققناه من تقدم يف املوؤ�سرات ال�سحية 
كان  الربامج  من  العديد  يف  جناحات  ومن 
نتيجة لهذه ال�سراكة الفاعلة . ونفذنا �سوية 
التثقيفية  الرعائية  الربامج  من  الع�سرات 
ي�سر  وما  ينفع  عما  املعرفة  م�ستوى  لرفع 
اىل  للدخول  املفتاح  لي�سكل   , بال�سحة 
ومنها   . املمكنة  النجاحات  وحتقيق  الربامج 
بنتائجها  اجليدة  التح�سني  برامج  اأي�ساً 
اأي�ساً  اجليد  مبردودها  الجنابية  وال�سحة 
على �سحة املراأة احلامل وما حتمله من اأمل 
الربامج  للعديد من  ا�سافة  يف حياة جديدة 
امل�سرتك  العمل  وكان   . املختلفة  الوطنية 
واملوؤ�س�سات  الهيئات  بني  الكامل  والتن�سيق 
طبعاً  العامة  ال�سحة  لوزارة  ا�سافة  العاملة 

الأ�سا�ض يف عمليات التنمية ال�سحية . 
األقتها  لل�سكان  املتحدة  الأمم  �سندوق  كلمة 
اأ�سمى قرداحي التي قالت : ي�سعى ال�سندوق 
لتح�سني حياة الأفراد والأزواج وتو�سيع نطاق 
الزمن  مرور  فمع   , لهم  املتاحة  اخليارات 
يتخذونها  التي  الجنابية  اخليارات  توؤدي 
 , والبلدان  املجتمعات  عرب  تت�ساعف  اأن  بعد 
 . ال�سكانية  والجتاهات  الهياكل  تغيري  اىل 
اىل  ي�سعى  ال�سندوق  اأن  اىل  وختمت م�سرية 
, ول  املوؤ�س�سات احلكومية  تعزيز �سراكته مع 
�سيما وزارة ال�سحة العامة , للدفع قدماً بدور 

الن�ساء والفتيات الفعال يف جمتمعاتهن . 
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 تلقت دار الرب كتب تنويه من مدراء املدار�ض 
التي ينت�سب اإليها اأيتام الدار تت�سمن تنويها 
بهم  لالإهتمام  املبذولة  وباجلهود  بالطالب 
ورعايتهم, ومن اأبرز الكتب الواردة كتاب من 
مديرة مدر�سة » تكميلية املربي �سميح مولوي 
اخليال  وفاء  املربية   » املختلطة  الر�سمية 
املميزة  رعايتها  على  املوؤ�س�سة  فيها  �سكرت 
اإن  الكتاب:  ت�سمنه  ما  اأبرز  ومن  لالأطفال 
الع�سرين  عددهم  البالغ  الرب  دار  طالب 
طالب ينعمون باهتمام بالغ من جهة التوجيه 
وفرو�ض  درو�ض  من  املدر�سية  والواجبات 
وذلك من خالل املتابعة يف الزيارات امل�ستمرة 
ناحية  من  اهتمامهم  كذلك  املدر�سة  اإىل 
الطالب  هوؤلء  جعل  مما  وال�سحة  النظافة 
واإين  املدر�سة.  رفاقهم يف  بقية  يتمّيزون عن 
املوؤ�س�سة  هذه  اإىل  والتقدير  بال�سكر  اأتوجه 
فيها  ملا  خطاها  اهلل  �سدد  الفا�سلة  الكرية 

م�سلحة هوؤلء الأطفال الأبرياء.
الر�سمية  النزهة  حي  مدر�سة  مدير  اأما     
املختلطة بالإنابة الأ�ستاذ حممد عابد دند�سي 
اأكد اأن تالمذة دار الرب ينعمون باهتمام بالغ 
الأهمية وهم على م�ستوى جيد من الأخالق 
اإنني  وقال:  املدر�سة  يف  والن�ساط  والتهذيب 
على  املواظبة  املعطاءة  املوؤ�س�سة  لهذه  اأمتنى 
اأكرب  منه  ي�ستفيد  والذي  املثمر  العطاء  هذا 

عدد من التالميذ وعدم �سياعهم.
لطالب  الغداء  على  ودعوة  بحرية   رحلة 
ـ  نور  بالج  اإدارة  من  كرية  بدعوة  الرب  دار 
البالغ عددهم 55  الرب  دار  , لبى طالب  �سكا 
�ساطئ  على  يوم  مت�سية  اإىل  الدعوة   طالب 
ال�سباحة  يف  يوماً ممتعاً  اأم�سوا  البحر حيث 
والريا�سة  وقد تخلل اليوم اأن�سطة ترفيهية 
وجذاب,  ممتع  باإطار  نفذت  هادفة  وثقافية 
كما �سارك الطالب اأي�ساً, بحفل غداء وذكرى 
ميالد يف مطعم يال يال بدعوة من فاعلة خري, 
حيث ا�ستمتع الطالب بالألعاب املخ�س�سة يف 

املطعم بالإ�سافة اإىل م�ساهدة عرو�ض األعاب 
اأعربت   جهتها  من  و�سينما,  وترفيه  خفة 
مديرة دار الرب للرعاية الجتماعية الأ�ستاذة 
والعميق,  الكبري  �سكرها  عن  علوان  اإيان 
جلميع من ي�ساهم يف ر�سم الب�سمة على وجوه 
دار  لدعم  والإح�سان  الرب  اأهل  داعية  الأيتام 
لي�سمل عدد  العطاء  تو�سعة  له  ليت�سنى  الرب 
اأكرب من الأيتام املحتاجني للعطف والرعاية 
اأطفال  اأن  اإىل  الإ�سارة  وجتدر  والهتمام.  
�ساملة  �سيفية  بدورة  �سي�ساركون  الرب  دار 
وبيئية  وثقافية  وتربوية  دينية  لأن�سطة 
وريا�سية و�سيكون لهم ن�ساط رم�ساين مميز.
 توزيع احل�س�ض الغذائية �سمن برنامج دعم 
الأ�سر املتعففة الذي ينفذه بيت الزكاة �سهرياً, 
 850 بتوزيع  اخلريية  الأن�سطة  جلنة  قامت 
امل�سجلة  املتعففة  الأ�سر  على  غذائية  ح�سة 
لديه, من  الأرامل والفقراء وامل�ساكني, وقد 
طرابل�ض  يف  الفقرية  املناطق  امل�سروع  غطى 
اإ�سافة اإىل بع�ض الأ�سر يف قرى  و�سواحيها, 
امل�سروع  لهذا  وكان  والكورة.  وال�سنية  عكار 
امل�ستفيدين  كافة  لدى  الإيجابي  ال�سدى 
رفع  يف  امل�ساهمة  يف  الزكاة  بيت  به  يقوم  ملا 
ال�سائقة املالية  يف ظل هذه الظروف ال�سعبة. 
الزكاة  بيت  ي�ستمر  املنزلية  الأدوات  توزيع 
امل�ساعدات  توزيع  م�سروع  بتنفيذ  واخلريات 
مطبخية,  وجتهيزات  اأدوات  من  املنزلية 
يف  الجتماعي  البحث  دائرة  تقوم  حيث 
الواقع  ذات  الأ�سر  على  م�سح  باإجراء  البيت  
ال�سحي والبيئي املرتدي داخل املنزل, والتي 
والأدوات  املطبخية  التجهيزات  لأقل  تفتقر 
الأن�سطة  جلنة  تقوم  حيث  فيه,  الأ�سا�سية 
منزلية  لتجهيزات  ح�س�ض  بتاأمني  اخلريية 
غاز  من  املطبخية  الأدوات  اأبرز  على  حتتوي 
واأواين  اأوعية  من  واأدوات  قارورة  مع  للطبخ 
واأكواب بالإ�سافة اإىل كافة اللوازم الأ�سا�سية 

لتجهيز مطبخ مقبول.

م�سروع كفالة الأ�سرة الفقرية
املوؤمنون  »اإمنا  تعاىل:  قوله  من  اإنطالقاً     
النواة  واخلريات  الزكاة  بيت  اأطلق  اإخوة« 
هذا  باكورة  فكانت  الأ�سرة,  لكفالة  الأوىل 
طرابل�ض  من  عائالت  خم�ض  كفالة  امل�سروع 
اآ�سيا-الكويت,  تكفلهم عرب جلنة م�سلمي  مت 
يف  املح�سنني  اأحد   من  اأ�سرتني  اإىل  اإ�سافة 
يف  امل�ساهمة  على  امل�سروع  ويقوم  طرابل�ض. 
تاأمني جزء من م�سروف العائلة عرب دفعات 
م�ستفيدة  عائلة  وكل  اأ�سهر,  �ستة  كل  نقدية 
كافة  من  اأي�ساً  ت�ستفيد  امل�سروع  هذا  من 
تقديات البيت املو�سمية, اإ�سافة اإىل تغطية 

اجلانب ال�سحي والرعائي. 
اأهداف  مع  متا�سياً  اجلامعية  املنح  م�سروع 
بالعن�سر  الهتمام  يف  واخلريات  الزكاة  بيت 
اجلامعيني,  الطالب  خا�سة  ال�سبابي 
البيت  نفذ  الب�سرية,  التنمية  م�سروع  �سمن 
بالتعاون  اجلامعي  الطالب  دعم  م�سروع 
والرعائية  اخلريية  املوؤ�س�سات  كربى  مع 
الإ�سالمي- لل�سباب  العاملية  الندوة  واأهمها 
خالل  من  الكويتي  الزكاة  وبيت  الريا�ض, 
للطالب  املالية  املنح  م�ستحقات  ت�سديد 
 18 عددهم  والبالغ  العام  لهذا  املكفولني 
مراحل  يف  الخت�سا�سات  اأبرز  من  طالب 
روح  عن  غذائية  ح�س�ض   . العليا  الدرا�سات 
للمرحوم  وفاء  مولوي  في�سل  امل�ست�سار 
في�سل  ال�سيخ  امل�ست�سار  الداعية  �سماحة 
الزكاة واخلريات  مولوي رحمه اهلل قام بيت 
خمتلفة  مواد  ت�سم  غذائية  ح�س�ض  بتوزيع 
يف  الإ�سالمية  باملوؤ�س�سات  امل�ستخدمني  على 
وامل�ساكني  والفقراء  الأيتام  واأمهات  طرابل�ض 
والأ�سر الفقرية يف مناطق ال�سمال وامل�سجلني 
يف اإدارة الأن�سطة اخلريية يف البيت �سدقة له 
بوا�سع  الفقيد  ان يتغمد  �سبحانه  �سالني اهلل 
عدد  بلغ  وقد  جنانه,  ف�سيح  ويدخله  رحمته 

امل�ستفيدين من امل�سروع ت�سعمائة اأ�سرة.

�سارك اأدارة و طالب الهند�سة واملاج�ستري يف 
جامعة AUL يف امللتقى العربي لالت�سالت 
برعاية  احلبتور  اأوتيل  يف  والكمبيوتر 
و  نحا�ض  �سربل  وزيرالت�سالت  وح�سور 
و  املال  حممد  ال�سعودية  الت�سالت  وزير 
خالد  العربية  للدول  العامة  المانة  ممثل 
والكمبيوتر  الت�سالت  ق�سم  خودة.,ورئي�ض 

واملهند�ض  موا�ض  خالد  الدكتور  والت�سالت 
هذا  يف  اأي�سا  �سارك  ولقد  �سلوم  عبا�ض 
�سركات  لكل  عامون  ومدراء  رووؤ�ساء  امللقى 
العربية  الدول  و  العامل  يف  الت�سالت 
ITU-Integral-TerraNet-
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ال�ستاذ  الجتماعية  ال�سوؤون  وزير  برعاية 
الثالث  ال�سمال  " موؤمتر  ال�سايغ اقيم  �سليم 
دعم  يف  البلديات  ودور    " العاقة  حول 
 /  220 القانون  على  بناء  العاقة  ق�سية 
2000 والتفاقية الدولية حلقوق الأ�سخا�ض 
ذوي العاقة والذي نظمه مندى املعاقني يف 
لبنان ال�سمايل بالتعاون مع املنتدى الأوروبي 
وذلك  للمعوقني   العربية  واملنظمة  لالعاقة 
يف  والزراعة  وال�سناعة  التجارة  غرفة  يف 
رئي�ض  ممثاًل   ملك  مقبل  بح�سور  ال�سمال 
, والنائبان الدكتور  احلكومة جنيب ميقاتي 
العزيز   عبد  قا�سم  والدكتور  فتفت  اأحمد 
الدين  �سعد  فا�سل  روبري  النائب  ممثل 
فاخوري , رئي�ض بلدية طرابل�ض الدكتور نادر 
حممد  ال�سفري  امليناء  بلدية  رئي�ض   , الغزال 
وال�سناعة  التجارة  مال غرفة  اأمني   , عي�سى 
فواز  الدكتور  الأطباء  نقيب   , دبو�سي  توفيق 
نقيب   , ذوق  ب�سري  املهند�سني  نقيب   , البابا 
�سعادة  علي  حممد  الدكتور  الأ�سنان  اأطباء 
 , عوي�سة  اأمني  الثقافية  الرابطة  رئي�ض   ,

الرئي�ض ال�سابق لبدية امليناء عبد القادر علم 
الدين وح�سد من املهتمني . 

كانت  ثم  اللبناين  الوطني  الن�سيد  بداية 
كلمة لأمني �سر منتدى املعاقني موؤن�ض عبد 
الوهاب فكلمة رئي�ض منتدى املعاقني الدكتور 
نواف كبارة فقال : ناأمل اأن نتخطى الأزمات 
ال�سيا�سية التي ن�سهدها , اتفاقية اليوم ت�سكل 
نقلة نوعية بنظرية العاقة , ل بد للمجتمع 
من اأن يقبل بهذا التنوع كما تقبله لأي �سيء 
جزء  هي  وامنا  طارئ  عمل  لي�ست  العاقة   .
من احلالة الن�سانية بناء على مفهوم احلق , 
هي ق�سية حق لكل ان�سان يف لبنان اأينما وجد 
حقوق  التزام  على  ين�ض  اللبناين  والد�ستور 

الن�سان كافة اأي املراأة والطفل اأي�ساً . 
تتحول  اأن  متمنياً  كبارة  الدكتور  وختم 
رعائي  دعم  من  ال�سوؤون  وزارة  �سيا�سات 
لرئي�ض  كلمات  كانت  ثم   . دجمي  دعم  اىل 
بلدية طرابل�ض د نادر الغزال ووزير ال�سوؤون 

الجتماعية �سليم ال�سايغ.

جمعية  اأقامت  التوايل  على  الثانية  لل�سنة 
والتعليم  الرتبية  وزارة  برعاية  مبدعون 
"طالب  م�سابقة  جوائز  توزيع  حفل  العايل 

مبدعون يف املواد العلمية " .
ح�سر الحتفال ممثل وزير الرتبية والتعليم 
العايل ح�سن منيمنة الدكتور عامر حلواين , 
ممثل الوزير حممد ال�سفدي الأ�ستاذ اأحمد 
ال�سفدي , ممثل الوزير ال�سابق النائب �سمري 
النائب  ممثل   , مقدم  �سامل  الدكتور  اجل�سر 
تيار  عام  )من�سق  علو�ض  م�سطفى  ال�سابق 
امل�ستقبل يف ال�سمال( الدكتور وليد ق�سماين,  
ممثل رئي�ض بلدية طرابل�ض نادر غزال ال�سيد 
الأمن  قوى  عام  مدير  ممثل  دبو�سي,  عزت 
الداخلي اللواء اأ�سرف ريفي الرائد م�سطفى 
والعلوم  التكنولوجيا  جامعة  عميد  الأيوبي, 
التطبيقية )ULF( الدكتور اأحمد الرافعي, 
 )LIU( الدولية  اللبنانية  اجلامعة  مدير 
فرع طرابل�ض الدكتور اأحمد الأحدب,  مدير 
يف  الأعمال  ادارة  فرع  اللبنانية  اجلامعة 
كبري  عدد  �سحيطة,  بالل  الدكتور  ال�سمال 

من مدراء واأ�ساتذة املدار�ض والثانويات.
طالب   1300 حوايل  م�ساركة  بعد  وذلك 
يف  وخا�سة  ر�سمية  مدر�سة   230 حوايل  من 
الكورة,  طرابل�ض,  من:  ال�سمال  حمافظة 

البرتون, القلمون, عكار, ال�سنية واملنية.
معر�ض  يف  املوؤمترات  قاعة  يف  الإحتفال  مت 
تاريخ  يف  بطرابل�ض  الدويل  كرامي  ر�سيد 
الأحد 22 اأيار 2011 مبنا�سبة تكرمي الطالب 
�سبق  التي  امل�سابقة  يف  واملبدعني  املتفوقني 
واأجرتها اجلمعية لطالب ال�سهادات الر�سمية 
املتو�سطة والثانوية يف املواد العلمية يف املنهاج 
املقرر يف مبنى ثانوية ح�سن احلجة يف يومي 

الأحد 24 ني�سان و1 اأيار 2011 .
مت جناح 312 طالب من اأ�سل 1294.

تكريية  دروعا  اجلمعية   �سلمت  •وقد 
امل�ساركة  وللفاعليات  منيمنة  الوزير  ملمثل 

والداعمة لهذا الن�ساط ال�سنوي للجمعية.
من  كل  على  تذكارية  دروع  توزيع  •ومت 
الثالث  املراتب  اأ�سحاب  والثانويات  املدار�ض 

الأوىل يف كل مرحلة على حدى. 

برئا�سة  الثقافية  الوفاق  جمعية  ا�سدرت 
فيه  رحبت  بياناً  الفري   رامز  الزميل 
ومتنت  ميقاتي  االرئي�ض  حكومة  بت�سكيل 
حتقيق  على  العمل  يف  دورها  توؤدي  اأن 
املعي�سي  ال�ساأن  وايالء  املتوازن   الإمناء 
ومتنت  املطلوبة  الأولوية  والمنائي 
جلميع وزرائها التوفيق باملهام امللقاة على 

عاتقهم


