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م�صلحتي  ال�صفدي  حممد  املال  وزير  تفقد 
حمافظتي النبطية ولبنان اجلنوبي املاليتني 
امل�صاحة  ودائرتي  العقاري  ال�صجل  واأمانتي 
فيها، واطلع على �صري العمل واالحتياجات يف 

هذه الدوائر.
التي  الوزير خالل حمطات جولته،  وا�صتمع 
بيفاين،  اآالن  العام  املالية  مدير  فيها  رافقه 
واملوظفني  املراجعني  املواطنني  مطالب  اىل 
على  واطلع  الدوائر،  هذه  يف  العاملني 
لت�صهيل  يلزم   ما  بتاأمني  واعداً  حاجاتها، 
بيان  يف  ال�صفدي  واأو�صح  املواطن".  خدمة 
�صخ�صيا  "التعرف  جولته  من  الهدف  اأن 

على امل�صوؤولني واال�صتماع اىل �صكاوى مراكز 
املطلوبة  اخلطوات  حتديد  بهدف  الوزارة  
لتفعيل خدمة املواطن وحت�صينها".   والحظ 
يف  وتقنيا"  اإداريا  نق�صا  "ثمة  ان  ال�صفدي 
"�صد  �صرورة  موؤكداً  زارها،  التي  الدوائر 
الوزارة  مراكز  اأو�صاع  وحت�صني  النق�ص  هذا 
لتتمكن من خدمة املواطن على اأف�صل نحو". 
وا�صار ال�صفدي اىل اأن هذه اجلولة هي االأوىل 
�صمن �صل�صلة زيارات �صيقوم بها ملراكز الوزارة 
ال�صفدي  انتقل  ذلك  بعد  كافة.   املناطق  يف 
لبنان  اىل �صيدا، حيث تفقد م�صلحة مالية 
رئي�صها  ا�صتقبله  حيث  �صيدا،  يف  اجلنوبي 

م�صدر  "الزيارة  ان  قال  الذي  ح�صني  �صمري 
اعتزاز وفخر". كذلك زار اأي�صاً دائرة امل�صاحة 
العقاري  ال�صجل  واأمانة  اجلنوبي،  لبنان  يف 
ال�صجل  اأمينة  ا�صتقبلته   حيث  املحافظ،  يف 
نايفة �صبو. ويف درد�صة مع ال�صحافيني، قال 
جولته  تزامن  عن  �صوؤال  على  رداً  ال�صفدي 
ال�صفدي  اعترب  املقاومة،  انت�صار  ذكرى  مع 
فخر  هو  املقاومة  فيه  تنت�صر  يوم  "كل  ان 
اأن  اىل  اال�صارة  اللبنانيني".جتدر  جلميع 
جولة ال�صفدي على دوائر الوزارة يف النبطية 
واجلنوب هي االأوىل لوزير املال منذ اأكرث من 

11 عاماً.

الحاج عبد الباسط درويشة 
التهاين مبنا�صبة  باحر  وامل�صلمني خا�صة  عامة  اللبنانيني  يتقدم من 
حلول �صهر رم�صان املبارك اعاده اهلل على لبنان واللبنانيني والعاملي 

العربي واال�صالمي باليمن واخلري والربكات 

اخلري  حممود  اأحمد  االأعمال  رجل  اقام 
االإحتاد  وفد  �صرف  على  تكرمييا"  غداء"ا 
 ، املنية  يف  دارته  يف  وال�صباب  للبئية  العربي 
وال�صباب  للبيئة  العربي  االإحتاد  رئي�ص  �صم 
رئي�ص  ونائب  عالم  جمدي  امل�صري  النائب 
وامني  ال�صيد  وليد  ال�صوداين  املوؤمتر  حزب 
االإحتاد  ومن�صق  ر�صوان  حمدي  االإحتاد  عام 
امل�صري  واللواء   ، احلربي  علي  ال�صعودية  يف 
احمد انور ومكتب قطر مانع املنيع وعبداهلل 
�صلطان وعدد  بن  االأمريبندر  الوتيد وممثل 
�صبحي  ح�صور  يف  وذلك   ، امل�صاركني  من 
امل�صتقبل  ليتار  العام  االأمني  ممثال"  حداد 
ال�صيا�صي  املكتب  وع�صو  احلريري  اأحمد 
التيار  ومن�صق  املراد  حممد  امل�صتقبل  لتيار 
غرفة  يف  املال  وامني  رمالوي  ب�صام  املنية  يف 
ال�صمال  يف  والزراعة  وال�صناعة  التجارة 
االإحتاد  مكتب  رئي�ص  ونائب  دبو�صي  توفيق 
اإحتاد  ورئي�ص  اإ�صماعيل  عبدالرزاق  لبنان  يف 
بلديات  وروؤ�صاء  املنية م�صطفى عقل  بلديات 
وم�صايخ  اليهودية  وبرج  عمار  ودير  مركبتا 
وروؤ�صاء  وفاعليات  وخماتري  م�صاجد  وائمة 
اإجتماعيني  ونا�صطني  ونوادي  جمعيات 

وهيئات املجتمع املدين يف املنية واجلوار.
بعد الن�صيد الوطني اللبناين ، حتدث �صاحب 
الدعوة اأحمد اخلري الذي رحب بوفد االإحتاد 
الرئي�ص  مدينة  يف  وال�صباب  للبيئة  العربي 

 : وقال  املنية   – احلريري  رفيق  ال�صهيد 
الرائعة  افكاركم  وبوركت  خطواتكم  بوركت 
يرتقي  ح�صاري  عربي  جمتمع  اجل  من 
مبجهود اجلميع ، يف وقت تعي�ص بع�ص البالد 
التغريية  الثورات  اأعتى  املنطقة  يف  العربية 
فيها  تنت�صر  اأن  يجب  التي   ، واالأ�صالحية 
خيارات االإعتدال والعدالة وتنتهي كل اأ�صكال 
الطموحات  كافة  وتتحقق  والف�صاد  الطغيان 
على  العربية  �صعوبنا  تن�صدها  التي  املحقة  

م�صاحة الوطن العربي.
بكافة  املنية  اأن  على  بالتاأكيد  اخلري  وختم 
 ، والعطاء  والوفاء  للخري  عنوانا"  قراها 
ح�صنا"  تزل  ومل  كانت   ، واآباء  عزا"  تنب�ص 
ودعا  واملوؤ�ص�صات   الدولة  للبنان  ح�صينا" 
ال�صمك  عيون  منطقة  زيارة  اإىل  اجلميع 
لغر�ص ا�صجار جامعة الدول العربية ، ا�صجار 

ال�صداقة والتعاون بني العرب كل العرب.
للبيئة  العربي  االإحتاد  رئي�ص  نوه  بدوره 
مببادرة  عالم  جمدي  النائب  وال�صباب 
التعاون  اأهمية  واأكد على   ، التكرميية  اخلري 
والتن�صيق بني كافة �صرائح املجتمعات العربية 
من اجل بيئة نظيفة ونقية م�صريا" اإىل انه 
املعنية يف م�صر  قريبا" مع اجلهات  �صي�صعى 
لبنان  يف  املنية  مدينة  بني  تواأمة  الإقامة 
وا�صار   ، م�صر   – القاهرة  يف  املنيه  ومدينة 
اإىل انه وامل�صاركني يف املوؤمتر العربي العا�صر 

التو�صيات  يف  و�صعوا  قد   ، وال�صباب  للبيئة 
التي �صت�صدر عن املوؤمتر بجعل منطقة عيون 
و�صحرها  جلمالها  طبيعية  حممية  ال�صمك 
كرم  قد  عالم  اأن  بالذكر  واجلدير  اخلالب. 
وال�صناعة  التجارة  غرفة  يف  الدعوة  �صاحب 
الدول  جامعة  درع  اإليه  مقدما  طرابل�ص  يف 
اإىل  والوفد  وعالم  اخلري  اإنتقل  ثم  العربية 
كان  حيث   ، عكار  يف  ال�صمك  عيون  منطقة 
اإ�صتقبالهم رئي�ص جمعية عطاوؤنا يف عكار  يف 
النا�صط االإجتماعي وا�صف طلي�ص ومت غر�ص 
ال�صمك  عيون  بحرية  �صفاف  على  ا�صجار 
وجولة �صياحية ، كما وزار الوفد خمتار عدوة 

م�صطفى عويد �صيف.

بطرابل�ص  الثقافية  الرابطة  مقر  يف  اإنعقد 
املجتمع  لقاء   " االإدارية  هيئتها  من  وبدعوة 
اأجل  "من  �صعار  حتت  طرابل�ص"  يف  املدين 
من  ح�صد  "بح�صور  الواحد  والعي�ص  االإمناء 
والعمالية  االإجتماعية  الهيئات  واأع�صاء  روؤ�صاء 

والثقافية
اللبناين وبكلمة  الوطني  بالن�صيد  اللقاء  اإ�صتهل 
رئي�ص الرابطة الثقافية اأمني عوي�صة الذي اأكد 
على اأهمية منح حكومة الرئي�ص جنيب ميقاتي 
املجل�ص  ثقة  نالت  اأن  بعد  ال�صعبية  الهيئات  ثقة 
بالن�صبة  االأولويات  حتديد  اإىل  ودعا  النيابي 
ال�صعد  املدينة وم�صاريعها على خمتلف  ملطالب 
كل  له  دوريا  اإجتماعا  اللقاء  يعقد  اأن  مقرتحا 
اللقاء  ادارة  توىل  ثم  .ومن  االأقل  على  �صهر 
بداية  الكالم  اعطى  الذي  الفري  رامز  الزميل 
للرئي�ص ال�صابق لبلدية طرابل�ص املهند�ص ر�صيد 
جمايل الذي اأيد االإقرتاح باإنعقاد اللقاء �صهريا 
م�صكالت  لطرح  عمل  جدول  يت�صمن  اأن  على 
املدينة واحللول املطروحة ويف مقدمتها ق�صايا 
التحتية  البنى  منه  تعاين  وما  وال�صحة  البيئة 
طرابل�ص  مبرفاأ  تتعلق  م�صائل  للنقا�ص  ،وطرح 
واملنطقة االإقت�صادية وم�صفاة طرابل�ص وحمطة 
االأوملبي  وامللعب  املعر�ص  اإىل  اإ�صافة  القطارات 
واالإقت�صادية  االإمنائية  املرافق  من  ذلك  و�صوى 
يف  الواقع  لدر�ص  خا�صة  جل�صة  عقد  اإىل  ودعا 
املدينة القدمية والتاريخية واإىل �صرورة �صياغة 
توجهات املجتمع املدين يف مذكرة ترفع اإىل رئي�ص 

ال�صعاب  تت�صمن  املعنيني  والوزراء  احلكومة 
االإمنائية  ال�صعد  على  املدينة  تواجهها  التي 
الذي  الغنب  الإزالة  املقرتحة  وامل�صاريع  كافة 
تعاين منه طرابل�ص. واإقرتح الدكتور م�صطفى 
للقاء  تنفيذي  مكتب  ت�صكيل  �صرورة  احللوة 
ملتابعة  املدين وت�صكيل جلان تخ�ص�صية  املجتمع 
ومعاجلة ق�صايا املدينة موؤكدا اأن اللقاء احلايل 
هو برملان �صعبي يجب اأن يحظى باإهتمام اجلهات 
املعنية وتوقف ب�صورة خا�صة عند م�صروع البناء 
متابعة  و�صرورة  ال�صمال  يف  املوحد  اجلامعي 
يف  املباين  اإ�صتكمال  جلهة  التنفيذية  خطواته 

منطقة الهيكلية جنوبي طرابل�ص .
وراى ال�صيد �صمري احلاج ان العديد من اللقاءات 
اليوم  اإىل  العام 2005  امل�صوؤولني عقدت منذ  مع 
يف   2008 العام  يف  عقد  الذي  االإجتماع  بينها 
رئي�ص  بح�صور  ببريوت  احلكومي  ال�صراي 
احلكومة اآنذاك فوؤاد ال�صنيورة حيث مت التداول 
وو�صع  جوانبها  كافة  من  املحلية  االأو�صاع  يف 
الوعود  ولكن  طرابل�ص  ملدينة  اإمنائية  خطة 
متمنيا  �صيىء  منها  يتحقق  ومل  وعودا  ظلت 
به  وعدت  ما  تنفيذ  والعمل  القول  حكومة  على 
متعددة  مداخالت  وكانت   . ال�صابقة  احلكومات 
ليلى  زغلول،  نبيل  مراد،  ربيع  املختار  لل�صادة 
�صعبان  العام  العمايل  االحاد  رئي�ص  تي�صوري، 
بدرة، ال�صيخ حممد خ�صر، م�صطفى فيرتوين، 
حممد  ميقاتي،  وليد  بوالد،  احلميد  عبد 

�صليمان، ومروان حيدر

ب�صم اهلل الرحمن الرحيم
�صندوق زكاة طرابل�س

باحر  خا�صة  طرابل�ص  واهايل  عامة  امل�صلمني  من  يتقدم 
التهاين بحلول �صهر رم�صان املبارك ، �صهر ال�صيام والزكاة.

يف  النفاقها  اموالكم  زكاة  لتلقي  ا�صتعداده  عن  ويعلن 
م�صارفها ال�صرعية .

ملزيد من املعلومات: الرجاء االت�صال
 مبقر ال�صندوق الكائن:

بناية االوقاف اال�صالمية ) الغندور �صابقا( – جانب بلدية 
طرابل�ص 

هاتف: 448353-06 – 448354-06 او لدى امل�صارف املعتمدة.
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متّوز  منت�صف  بريوت"  "و�صط  ا�صتقبل 
طابعاً  لزيارتهم  كان  جدد،  �صيوفاً  اجلاري 
حمله  ما  كّل  فرغم  خمتلفة،  نكهة  و  خا�صاً 
ت�صهيالت  من  الع�صرون  و  الواحد  القرن 
ت�صمح  مل  امل�صافات،  لتق�صري  امكانيات  و 
يتعاون  اأو  يجتمع  اأن  اليوم  قبل  الظروف  
عّكار  فبقيت  الواحد،  الوطن  اأبناء  بع�ص 
اأبناء  بقي  و  بريوت  عن  البعد  كّل  بعيدة 
بريوت يجهلون كّل تفا�صيل حياة املجتمعات 

العّكارّية. 
يف  التنمية  جمعّية   " مبادرة  جاءت  هنا  من 
" ) و هي جمعّية تنموّية تعنى بكل ما  عّكار 
و  العّكاري  املجتمع  اأو�صاع  حت�صني  �صاأنه  من 
�صبابه( كخطوة جدّية للتغيري، فقام القيمون 
عليها و برعاية و دعم بلدّية بريوت، بتنظيم 
الفنون  و  احلرف  للمنتوجات،  معر�ص 
ا�صتمّر  بريوت  �صوليدير-اأ�صواق  يف  العّكارّية 

من 15 اإىل 17 مّتوز.
عّكار يف  " اأ�صبوع  عنوان  اّلذي حمل  املعر�ص 
 " اأحلى  " �صورة  تقدمي  اإىل  " هدف  بريوت 
اإي�صال  اإىل  و  نا�صها  و  �صعبها  عن  عّكار،  عن 
 " الوطن،  اأقطاب  اإىل كافة  اأبناء عّكار  �صوت 
اأكرث و  اإنتماوؤنا للبنان  اآن االأوان ليكون  فقد 
الدكتور علي  " يو�صح  اأبعد من جمّرد كالم 

عمر موؤ�ص�ص اجلمعّية و رئي�صها.
 " بريوت  يف  عّكار  اأ�صبوع   " معر�ص  زار  من 
اأّي �صك جتربة فريدة من نوعها،  عا�ص دون 
ال�صلع  تقدمي  عند  املعر�ص  دور  يقف  فلم 
للزوار  ليقّدم  تعداه  بل  فح�صب  التجارية 
بكّل  العّكارّي  املجتمع  على  للتعّرف  فر�صة 
يف  احلولة  ي�صبه  قد  مبا  للقيام  و  تفا�صيله 

عّكار و قراها.
النا�صطني  و  اجلمعّية  افراد  ا�صتقبل  بدايًة 
" اّلتي  باحلفاوة  و  بالرتحاب  زائر  كّل  فيها 
يتمّيز بها اأهايل عّكار خا�صة و اأهايل ال�صمال 
ة " ، فمن حلظة دخوله اإىل ال�صاحة يجد  عاّمّ
توّزعت  �صغرية  �صجرياٍت  اأمام  نف�صه  الزائر 
اأفراد اجلمعّية من  اأرجائها، جلبها معهم  يف 
ريفّياً  طابعاً  املكان  على  اأ�صفت  عّكار  جرود 

مميزاً. 
الرحابنة  اأنغام  على  يتجولون  الزّوار  راح 
ووديع  �صباح  و  فريوز  من  كّل  اأ�صوات  و 
ال�صايف يف اأرجاء املكان، فيتنّقلون يف االأرجاء 
بني  تنّوعت  التي  املعرو�صات  يتاأملون  و 
كاملربيات،  املختلفة  الغذائية  املنتوجات 
املونة، املخلالت، االألبان و االأجبان، الزيتون، 
ماء  املقّطرات)  اإىل  اإ�صافّة  اخلّل  و  الزيت 
احلرفّيات  و  الق�صعني...(  و  الورد  و  الزهر 
اإىل جيل  القروييون من جيل  تناقلها  اّلتي  

ك�صناعة الق�ّص و الفّخار...
معامل   على  التعّرف  من  الزائزون  متّكن  و 
اأرجائها،   يف  تتناثر  التي  االآثار  واأبرز  عّكار 
مّر  التي  ،غاباتها  فيها  الطبيعّية  املحمّيات 
و  مغاورها   ، ،وديانها  جبالها  الزمن،  عليها 
لبنان  اأغنى مناطق  كّل ما ميّيزها و يجعلها 
لل�صور  معر�ص  خالل  من  ذلك  و  ال�صمايل، 

الفوتوغرافّية اّلتي زّينت اأحد االأركان.
و مل يخل املعر�ص من االبداعات الفنّية اّلتي 
اّلتي  و  عّكار  فناين  من  اثنني  بعر�صها  قام 
و  برباعة  زوارها،  و  العا�صمة  ل�صّكان  نقلت 

�صدق " وّج عّكار احللو".
اأماين العلي

البيئة  لرعاية  املنية  جمعية  رئي�ص  ت�صلم 
مقاعد  الدهيبي  م�صطفى  املهند�ص  الدكتور 
التنمية  حركة  رئي�ص  من  مقدمة  باطونية 
احمد حممود اخلري ، وذلك وفاء" منه لروح 
يف  �صقطوا  الذين  اللبناين  اجلي�ص  �صهداء 
خميم نهر البارد ، حيث اأعلن ان هذه املقاعد 
رفيق  ال�صهيد  الرئي�ص  روح  مقدمة  هي 
�صهداء  حديقة  جتهيز  اأجل  من   ، احلريري 
معركة  يف  �صقطوا  الذين  اللبناين  اجلي�ص 
الدكتور  اجلمعية  .رئي�ص  البارد  نهر  خميم 

هذه  للخري  �صكر  الذي  الدهيبي  م�صطفى 
الباطونية  املقاعد  تاأمني  املميزة يف  امل�صاهمة 
افتتحت   : قال  احلديقة  هذه  حتتاجها  التي 
مرتا"   5000 مب�صاحة  �صنتني  منذ  احلديقة 
�صعد  الرئي�ص  بها  �صاهم  اول من  كان  ، حيث 
احلريري م�صكورا" ، كما ومت زرع �صجرة لكل 
�صهيد وبا�صرنا بتجيزها وبتاأهيلها مب�صاهمة 
اي�صا" مب�صاهمة من بنك البحر املتو�صط  ، 
املنطقة  الأبناء  الوحيد  املتنف�ص  تعترب  حيث 
.بدوره اأحمد اخلري الذي قدم هذه اللمقاعد 

احلريري  رفيق  ال�صهيد  الرئي�ص�ص  روح  عن 
 ، حديقة  هكذا  ملثل  حتتاج  املنية  ان  اكد   ،
اجلي�ص  �صهداء  حديقة  وانها  خ�صو�صا" 
اللبناين الذين �صحوا يف �صبيل الواجب �صد 
م�صاحة  وعلى  البارد  نهر  خميم  يف  االإرهاب 
هذه  مدماك  يف  حجر  ن�صع  ونحن   ، لبنان 
عديدة  م�صاهمات  اإىل  حتتاج  التي  احلديقة 
تكون  كي   ، اجلميع  قبل  من  وعناية  ورعاية 
على م�صتوى حاجيات عائالت املنطقة  الذين 
يرون فيها م�صاحة من الراحة لهم والأبنائهم

رحب النائب ال�صابق م�صباح االحدب باإطالق 
العدالة  "اأن  معتربا  الرحيم،  نبيل  ال�صيخ 
اللبنانية تاأخرت كثريا يف بت ملف املوقوفني 
ال�صيا�صي  ال�صغط  نتيجة  اال�صالميني 
ميار�ص  كان  الذي  واالعالمي  واالمني 

عليها"، الفتا اىل "اأن الطريقة التي مت فيها 
اإخراج ال�صيخ الرحيم ب�صيارة رئي�ص احلكومة 
ان  دائما  نقوله  كنا  ما  تثبت  ميقاتي  جنيب 
بع�ص  وان  البداية،  منذ  م�صي�ص  امللف  هذا 
له".وطالب  يركن  ال  البلد  هذا  يف  الق�صاء 

اجلاد  "بالعمل  ميقاتي  الرئي�ص  االحدب 
اإطالق  خالل  من  املوقوفني  ملف  الإنهاء 
ربط  دون  من  املحاكمات  وتعجيل  االبرياء 
الغاية،  لهذه  جديد  مبنى  بت�صييد  اجرائها 

بعيدا عن اال�صتغالل ال�صيا�صي لهذا امللف".

لوفاة  ع�صرة  التا�صعة  ال�صنوية  الذكرى  يف 
الرئي�ص الراحل �صليمان فرجنيه اقيم قدا�ص 
يف كني�صة مار انطونيو�ص اهدن ح�صره ا�صرة 
النائب  املرده  تيار  رئي�ص  فرجنيه:  الرئي�ص 
 ، رميا  ال�صيدة  وزوجته  فرجنيه  �صليمان 
الدحداح،  مليا  ال�صيدة  روبري فرجنيه،  ال�صيد 
ال�صيدة �صونيا الرا�صي وال�صيدة مايا مونار�صا 
النائب  الدفاع فايز غ�صن،  .كما ح�صر وزير 
كرمي  ال�صابقان  النائبان  الدويهي،  ا�صطفان 
الرا�صي وعبد الرحمن عبد الرحمن، املحامي 
مكاري  زياد  املهند�ص  اخلوري،  عي�صى  روي 
واع�صاء املكتب ال�صيا�صي يف تيار املرده، رئي�ص 
�صليمان،  طوين  زغرتا  ق�صاء  بلديات  احتاد 
توفيق معو�ص،  املهند�ص  بلدية زغرتا  رئي�ص 
وا�صدقاء  كالب  جينو  جبيل  بلدية  رئي�ص 

العائلة.
الذي  فرجنيه  ا�صطفان  االب  القدا�ص  تراأ�ص 
القد�ص  الروح  تناول فيها مفهوم  القى عظة 
يف االميان امل�صيحي ، ثم حتدث عن الرئي�ص 
وقال:  ووطنيته  وفرو�صيته  واميانه  فرجنيه 
له  املغفور  وفاة  ذكرى  لنحي  اليوم  جنتمع 
الرئي�ص �صليمان فرجنيه ، نتذكر عمل الروح 
مائة  منذ  ولد  الذي  الرجل  ذلك  يف  القد�ص 
النه  ال  بيننا  حا�صرا  يزال  ال  وذكره  عام 

فح�صب  اللبنانية  للجمهورية  رئي�صا  ا�صبح 
فعا�ص  وجوهرها،  احلياة  �صر  ادرك  النه  بل 
الدنيا  هذه  اجماد  ت�صتطع  ومل  بب�صاطة 
باميانه  متم�صكا  كان  بل  ب�صيء  تغريه  ان 
يخدمه  ان  وعرف  االقد�ص،  الثالوث  باهلل، 
جمد  فحقق  �صغله.  موقع  كل  يف  يف   تعاىل 
على  احد  يهنئه  كان  وعندما  وم�صيئته.  اهلل 
اتخذه  قد  كان  موقف  على  او  به  قام  اجناز 
كان يجيب: "انا اقوم بواجبي". عرف املغفور 
اهلل وعلى  يتكل على  ان  الرئي�ص فرجنيه  له 
زارها  التي  هي  العذراء  مرمي  امه  �صفاعة 
اللبنانية  للجمهورية  رئي�صا  انتخابه  بعيد 
ليقود  احلكمة  منها  وطالبا  لها  ذاته  م�صلما 
الذي  هذا  واميانه  االمان.  بر  اىل  الوطن 
قبالن  والده  املرحوم  من  عائلته،  عن  اخذه 
اللذين  مليا  ال�صيدة  ووالدته  فرجنيه  بك 
يف  وارزاقهما  بحياتهما  و�صحيا  النا�ص  احبا 
�صبيل �صمود النا�ص يف وجه االمرا�ص والفقر 
النف�ص  النا�ص وعزة  واحلروب وزرعوا حمبة 
النا�ص  واحرتام  والكرب  الفرو�صية  وروح 
وال�صعيف  منهم  القوي  و�صغريهم  كبريهم 
وزرعوا كل هذه القيم يف قلب ولديهما حميد 
هذه  زرعا  عينه  الوقت  يف  اللذين  و�صليمان 
املحبة يف قلب ال�صعب الذي بات ينظر اليهما 

املغفور  يخّيب  مل  اف�صل.  م�صتقبل  يف  كاأمل 
اىل  كان  بل  النا�ص  امل  فرجنيه  الرئي�ص  له 
جانبهم حتى اخر ن�صمة من حياته . كما كانوا 
حكمته  اىل  يرتاحون  جانبه  اىل  اي�صا  هم 
واثقني بقراراته جتذبهم اليه عواطف املحبة 
ال�صادقة املبنية على الثقة املتبادلة. وعندما 
الرئا�صة  زمام  ت�صلمه  بعد  قلياًل  عنهم  ابتعد 
باله  عن  يغيبوا  مل  اهدن  جمزرة  وبعد 
كل  ويف  وفكره  قلبه  يف  ظلوا  بل  واهتماماته 
قرار اتخذه، ومل يدع احلقد يعمي عينيه بل 
لغة  ورف�ص  النا�ص  والجل  النا�ص  مع  �صحى 
ذاتيا للجميع  اعتربها تدمريا  التي  االنتقام 
بل احتمل حزنه ب�صمت وزرعه يف قلبه لينمو 
عليه  فاطلق  الوطن  هذا  البناء  ورجاء  امال 

�صعبه لقب "االمل". 
الرئي�ص  ق�صر  باحة  ويف  القدا�ص  وقبل 
عريجي  روي  الزميل  وقع  فرجنيه  �صليمان 
الن�صخة  و�صلم  ال�صعب"،  من  "رئي�ص  كتابه 
ال�صيد  فرجنيه  الرئي�ص  لنجل  منه  االوىل 
املرده  تيار  لرئي�ص  ثم  ومن  فرجنيه  روبري 
النائب �صليمان فرجنيه وزوجته ال�صيدة رميا 
على  القدا�ص  يف  م�صارك  كل  ح�صل  وقد 
ن�صخته التي مت تقدميها مع الطابع الربيدي 

اخلا�ص بالرئي�ص �صليمان فرجنيه.

البلدي  الثقايف  كرامي  ر�صيد  مركز  يف  اقيم 
ما  التعاون  حول  لقاء   ) �صابقا  نوفل  )ق�صر 
البلدي  واملجل�ص  املدنية  املجتمع  هيئات  بني 
من  بدعوة  وذلك   ، طرابل�ص  �صري  ومفرزة 
جتمع " املواطنة للرقابة واالمناء " بح�صور 
الغزال  ،د. نادر  الفيحاء  رئي�ص احتاد بلديات 
و رئي�ص التجمع النقيب واثق املقدم والرائد 
�صفوح جاجية ممثال مدير عام قوى االمن 
الداخلي اللواء ا�صرف ريفي ،واآمر مفرزة �صري 
طرابل�ص الرائد م�صطفى االيوبي وح�صد من 

روؤو�صاء اجلمعيات والهيئات االهلية .
اىل   فيها  تطرق  كلمة  القى  املقدم  النقيب 
او�صلتها  التى  املزمنة  وامل�صاكل  املدينة  واقع 
اىل ان تكون االكرث فقرا على �صاحل املتو�صط 
املواطنة  جتمع  ان�صاء  ظروف  عن  ،وحتدث 

للرقابة االمناء 
ال�صري  لواقع  �صرح  االيوبي  م�صطفى  الرائد 
 ، القانون  تطبيق  يف  واملعاناة  طرابل�ص  يف 
،موؤكدا  العنا�صر  عديد  يف  النق�ص  ب�صبب 
على �صرورة تعاون املواطنني مع رجال االمن 
وال�صري ،للحد من املخالفات وللتخفيف من 
حدة االزمة التي تعاين منها �صوراع طرابل�ص

ثم كانت مداخالت من كل من د.عمر احللوة 
تنفيذ  التاخر يف   ." تطرق فيها اىل م�صكلة  
امل�صاريع احليوية يف املدينة كمحطة الت�صفري 
تنفذ  ومل  لها  اعتمادات  �صرف  جرى  التي 

حتى تاريخه ".
د. جالل حلواين حتدث عن الواقع الرتبوي 
و�صرورة  طرابل�ص   ف�ص  املدار�ص  واو�صاع 
املدر�صي ورفع م�صتوى  ايجدا حلوال لت�صيب 
�صمري  النائب  تاكيد  اىل  م�صريا  التعليم  
املدار�ص  لبناء  اال�صتعداد  علفى  اجل�صر  
املطلوبة يف حال فرزت البلدية االرا�صي  لها 

البيئة  وجلنة  البلدية  خطة  طرح  حلواين   .
وحدائق  مالعب  ان�صاء  تت�صمن  التي  فيها 
مدينة  طرابل�ص  م�صروع  �صمن  من  عامة 

�صحية ".
املجل�ص   عمل  خطة  او�صح   : الغزال  نادر  د. 
االداء  م�صتوى  رفع  اىل  الهادفة   " البلدي 
الوظيفي ، عرب ح�صر النفقات الغري مربرة 
و التي ادت اىل خلق وفر مايل �صمح بتو�صيع 
�صلك االطفاء عرب �صم ما يقارب املائة عن�صر 
عن�صر  مائة  تطيع  ب�صدد  ونحن  جديد  
ل�صالح �صرطة بلدية طرابل�ص  وطبعا بعيدا 
م�صتحقات   ت�صديد  وجرى   ، املح�صوبيات  عن 
 ، البلدية   على  �صابقا  املرتاكمة  اال�صت�صفاء 
مع  تامني �صري املعامالت داخل البلدية عرب 
انها مل  الداخلي وهي اجراءات يبدو  الربيد 
وانا�ص اخرين  املوظفني  ،من  البع�ص  تعجب 
االن  نلم�ص  لذلك   ، لذكرهم  االن  جمال  ال 
ال  ان  نامل   ، البلدي  للعمل   خمفية  عرقلة 
تكون لها خلفيات �صيا�صية الننا قلنا وما زلنا 
ولكل  املدينة  لكل  بلدي  جمل�ص  باننا  نوؤمن 
اال  نعمل  ولن  بالتوافق  جئنا  ونحن  النا�ص 
من  احلالية  الظروف  كانت  ،وان  خالله  من 
واقعا  امرا  ال�صيا�صي  التوافق  غياب  حيث 
به  نقوم  ان  نحاول  ما  كل  على  �صلبا  ينعك�ص 
احلبيبة  املدينة  هذه  �صان  نه�صة  لرفعةو 
ومدن الفيحاء العزيزة .ونحن ورغم كل هذه 
�صنعمل  عابرة،  تكون  ان  نامل  التي  املعيقات 
من  القانون  اياه  يعطينا  ومبا  بو�صعنا  ما 
عرب  البلدي  العمل  تطوير  على  �صالحية 
اال�صارة  بد من  ، وال  واملحا�صبة  املكافاة  مبدا 
املثايل  املوظف  تكرمي  مبدا  عتمدنا  اننا  اىل 
اىل  تنبيهات  من  يلزم  ما  توجيه  مع  دوريا 

املق�صرين ".

خطة  الأف�صل  فا�صل  موري�ص  جائزة  نّظمت 
لتوزيع  االأول  ال�صمايل حفلها  لبنان  عمل يف 
االثنني  يوم  وذلك م�صاء  لعام 2011  اجلوائز 
الواقع يف 20 حزيران 2011 يف معر�ص ر�صيد 
رئي�ص  بح�صور  طرابل�ص،  يف  الدويل  كرامي 
احلكومة جنيب ميقاتي ممثال بالدكتور عبد 
ممثال  اجل�صر  �صمري  والنائب  ميقاتي  االله 
خ�صر  والنائب  احلريري  �صعد  الرئي�ص 
حبيب ممثال الرئي�ص فوؤاد ال�صنيورة ومفتي 
ال�صعار  مالك  الدكتور  وال�صمال  طرابل�ص 
املطران  املارونية  طرابل�ص  ابر�صية  وراعي 
بطر�ص  باملون�صينيور  ممثال  بوجوده  جورح 
كباره،  حممد  طعمه،  ن�صال  والنواب  جبور  
قا�صم عبد العزيز، روبري فا�صل، ورفلي دياب 
والنائبني  فرجنية،  �صليمان  الوزير  ممثال 
معو�ص،  وقي�صر  طبو  حممود  ال�صابقني 
الغزال  نادر  الدكتور  طرابل�ص  بلدية  ورئي�ص 
ورئي�ص  عي�صى  حممد  امليناء  بلدية  ورئي�ص 
والرئي�ص  افرام  نعمة  ال�صناعيني  جمعية 
الغرف  احتاد  رئي�ص  �صراف،  جاك  ال�صابق 
غرفة  يف  املال  �صقريوامني  حممد  اللبنانية 
واالإعالمية  دبو�صي  توفيق  ال�صيد  طرابل�ص 
مي �صدياق وح�صد من الفاعليات االقت�صادية 
ونقباء  والثقافية  والرتبوية  واالجتماعية 

املهن احلرة.
ال�صيدة  القت  ثّم  الوطني،  الن�صيد  مع  بداية 
فا�صل،  موري�ص  موؤ�ص�صة  كلمة  فا�صل  هال 
على  حدادا  �صمت  دقيقة  بالوقوف  ا�صتهلتها 

ارواح �صحايا االحداث االخرية يف طرابل�ص.
من  "وبالرغم  اأّنه  كلمتها  يف  فا�صل  واأّكدت 
التي  واالأحداث  املتوترة  االأمنية  الظروف 
على  اأ�صرينا  موؤخراً،  طرابل�ص  يف  وقعت 
اقامة احلفل وذلك الإظهار الوجه احل�صاري 
للفيحاء واإلغاء ال�صورة القامتة التي يحاول 
البع�ص اأن ير�صمها لطرابل�ص ال�صالم والعي�ص 
اأهايل  مل�صاعر  واحرتاماً  لكن،  امل�صرتك. 
االأحداث  خالل  �صقطوا  الذين  ال�صحايا 
الذي  الفني  الربنامج  تقلي�ص  مّت  االأخرية، 

كان مقررا عر�صه".
فا�صل  موري�ص  "جائزة  اأّن  فا�صل  واعتربت 
تهدف اىل اإطالق املبادرة الفردية وت�صجيعها 
�صيا�صياً  م�صتقلة  وهي  ال�صمايل.  لبنان  يف 
فا�صل  موري�ص  �صمعة  على  البناء  وهدفها 
رجل االأعمال الناجح بامتياز من اأجل حتفيز 
ال�صباب - يف �صمال لبنان – الإن�صاء �صركاتهم 
النمو  لتعزيز  وذلك  به  اأ�صوة  بنجاح  اخلا�صة 
االإقت�صادي والقدرة التناف�صية والتكنولوجية 
هذه  واّن  �صيما  لبنان،  و�صمال  طرابل�ص  يف 

جّمة  اقت�صادية  �صعوبات  من  عانت  املنطقة 
حيث  االأخرية،  �صنة  الع�صرين  مدى  على 

�صهدت انحداراً اإقت�صادياً خطرياً".
لعر�ص  ع�صر  االإثني  امل�صاركون  تقّدم  ثّم 
مت  احلفل  نهاية  ويف  واأفكارهم  م�صاريعهم 
االإعالن عن اأ�صماء الفائزين باملراتب الثالثة 
االأوىل وفاز باملرتبة االأوىل با�صكال بعقليني، 
فلفلة  اأبي حيدر، غدي  �صاهر، جي�صيكا  بيار 
دوالر  األف  وع�صرين  خم�صة  مبلغ  ونالو 
واإليز  �صمرية  الثانية  باملرتبة  وفاز  اأمريكي 
نيكوال، ويف املرتبة الثالثة مرينا حمادة واإيلي 

اأبو جمرة.
متعددة  فقرات  احلفل  برنامج  ت�صمن  وقد 
و�صابات  ل�صبان  متميزة  مواهب  فيها  برزت 
طرابل�ص وال�صمال، يف خمتلف املجاالت الفنية 
الراب  اإىل  اإ�صافة  اأوبرايل  وغناء  م�صرح  من 
عمالقة  �صا�صات  على  وبّثت  العربية،  باللغة 
�صوراً بتقنية 3D ملناطق ال�صمال التي تقدم 
كما  امل�صابقة.  يف  للم�صاركة  مب�صاريع  اأبناوؤها 
اأنه كان هناك جم�ّصم ل�صوق طرابل�ص االأثري 
طرابل�ص  منتجات  اأبرز  على  يحتوي  الذي 

الرتاثية واحلرفية.
�صرف  على  كوكتيل  حفل  اقيم  اخلتام  ويف 

احل�صور.
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ال�صياحة  وزير  ملعايل  االعالمي  املكتب  يهم 
فادي عبود تو�صيح ما يلي :

لي�ص  لبنان  يف  �صياحة  يوم   365 فيلم  ان 
لوزارة  دخل  وال  ال�صياحة  وزارة  انتاج  من 
بعيد  من  ال  او  قريب  من  ال  به  ال�صياحة 
 . خا�صة  �صركة  وحت�صري  انتاج  من  فهو   ،
احلر�ص  كل  حري�صة  ال�صياحة  وزارة  ان 
بريوت  عن  البعيدة  للمناطق  الرتويج  على 
املليئة  العريقة  العا�صمة  طرابل�ص  وحتديداأ 
باملقومات ال�صياحية اجلاذبة ، وهذه القناعة 
قامت  حيث  عملياً  ال�صياحة  وزارة  ترجمتها 
  flavors of Lebanon فيلم  بانتاج 
وهو   ، العاملية    buzz �صركة  مع  بالتعاون 
انتاج عاملي فريد من نوعه �صيتم عر�صه على 
 discoveryال مثل  العاملية  القنوات  اهم 
Channel  و   ال otv  وغريها .  وكان 
لطرابل�ص ح�صة اال�صد فيه حيث مت ت�صوير 
طرابل�ص ملدة 20 دقيقة من ا�صل الفيلم ومت 

ال�صهرية  طرابل�ص  جوامع  على  فيه  الرتكيز 
 ، التقليدية  احلمامات   ، ال�صابون  خان   ،
اال�صواق القدمية و�صناعة احللويات وغريها 
. و�صيتم ترجمة الفيلم اىل اربعة لغات منها 
اال�صبانية والرو�صية باال�صافة اىل االنكليزية 
والفرن�صية ، و�صيتم عر�صه على اهم القنوات 
و   ،  TV5  24  France مثل  الف�صائية 
واجلزيرة    MEDE  ، TV europe
اال�صبانية  الر�صمية  والتلفزيونات  العاملية 
الفيلم  هذا  و�صيظل   ، واليابانية  والرو�صية 
يعر�ص فرتة �صت �صنوات على خمتلف القنوات 
العاملية و�صركات الطريان العاملية حول العامل 
، و�صيتم توزيعه يف معار�ص ال�صياحة وال�صفر 
تهمي�ص  عن  احلديث  ان  وبالتايل  العاملية. 
وزارة ال�صياحة لطرابل�ص هو امر غري دقيق، 
حيث يحر�ص وزير ال�صياحة فادي عبود على 
التي  الرتويجية  املواد  كل  يف  طرابل�ص  ادراج 

تنتجها وت�صرف عليها الوزارة . 

النائب  العكاري  ال�صعبي  التجمع  رئي�ص  زار 
البطريرك  غبطة  البعريني   وجيه  ال�صابق 
ال�صيفي  الراعي يف مقره  ب�صارة  مار بطر�ص 

يف الدميان وبعد الزيارة  قال البعريني:
اأهاًل  الغبطة  الزيارة لنقول  ل�صاحب  كانت  
و�صهاًل بكم يف ربوع ال�صمال وترحيبنا كذلك 
اأنكم  مّرة   بعد  مّرة  توؤكد  التي  مبواقفكم 
العي�ص  واأن  اللبنانيني   جلميع  مرجعية 

الوطني الكرمي  للم�صيحيني وامل�صلمني  هو 
نحتاجه  ما  هذا  مثل  الأن  مواقفكم  عنوان 
مع  الوطنية  الوحدة  ونر�صخ  الفنت  نئد  كي 
ملواجهة   واملحبة   ال�صركة  �صعاركم  تطبيق 

دعوات التق�صيم وال�صرق  االأو�صط اجلديد.
البطريرك   غبطة  مع  حديثنا  وتناول 
مو�صوع احلكومة واأنه من الواجب اإعطاوؤها 
واأبرزها  امللفات  بع�ص  لتعالج  كافية  فر�صة 

واأن  بلبنان   اخلا�صة  الدولية  املحكمة  ملف 
احلقيقة  جالء  اأ�صا�ص  على  املعاجلة   تكون 
املحكمة  تكون  اأن  ال  العدالة   وتطبيق 
لبلدنا ول�صعبنا   االأعداء   بيد  واآداة   م�صي�صة  
لتخريب االأمن واالإ�صتقرار  من خالل الد�ص 
املوؤ�ص�صات  ننا�صد  وباملنا�صبة  والتحري�ص 
االإعالمية اللبنانية اأن تت�صرف مع هذا امللف 

بدقة وم�صوؤولية.

والتنمية  للثقافة  بوزار"  "جمعية  نظمت 
الثقافية  اللبنانية  "اجلمعية  مع  بالتعاون 
 " "ندوة حول  "و"جمعية بيوند  االإجتماعية 
دور املراأة يف ال�صاأن العام واإ�صتغاللها خ�صو�صا 
الثقايف  كرامي  ر�صيد  مركز  "يف  االإعالن  يف 

البلدي بح�صور
وزير  ممثال  احللوة   م�صطفى  الدكتور    
نا�صر عدرة ممثال   ، ال�صفدي  املالية حممد 
بلدية  رئي�ص  نائب  اجل�صر،  �صمري  النائب 
اآمر  الرائد جان رزق   ، طرابل�ص جورج جالد 

قوى  عام  مدير  ممثال  القبة  درك  ف�صيلة 
ال�صيخ   ، ريفي  اأ�صرف  اللواء  االداخلى  االأمن 
رئي�ص  ممثال  ال�صمروط  و�صام  الدكتور 
ال�صيخ  طرابل�ص  يف  ال�صنية  ال�صرعية  املحاكم 
اإ�صماعيل  الرزاق  عبد  الدين،   كمال  �صمري 
ال�صمال  يف  امل�صتقبل  تيار  عام  من�صق  ممثال 
اأحمد  علو�ص،  م�صطفى  ال�صابق  النائب 
للتنمية  احلريري  موؤ�ص�صة  ممثال  حلواين 
الب�صرية، رئي�ص جمعية بوزار الدكتور طالل 

اخلوجا ، وح�صد من املهتمني.

�صهد ق�صر الرئي�ص ال�صهيد رينه معو�ص  يف 
اطار  يف   ال�صابني  الزعيمنب  بني  لقاء  اهدن 
يوم اهدين طويل متيز بطابعه الذي تداخل 
وباملحطات  احلميم   والعائلي  ال�صيا�صي  فيه 
التي  والرتاثية  والبيئية  ال�صيا�صية  العديدة 
�صامي  ال�صيخ  النائب  زار   فقد   . تخللته 
النائب  �صم  كتائبي  وفد  راأ�ص  على  اجلميل 
يف  ال�صيا�صي  املكتب  وع�صو  �صعاده  �صامر 
احلزب البري كو�صتانيان ورئي�صة اقليم زغرتا 
البايع   الكتائبي الدكتورة ماريا جود  الزاوية 
يف  معو�ص  رينه  ال�صهيد  الرئي�ص  ق�صر  اىل 

رئي�ص حركة  ا�صتقبالهم   كان يف  اهدن حيث 
ماريال  وعقيلته  معو�ص  مي�صال  اال�صتقالل 
وع�صو االمانة العامة لقوى الرابع ع�صر من 
ممثال  مكاري  وروبري  الدويهي  يو�صف  اآذار 
النائب ال�صابق ال�صيخ جواد بول�ص الذي تغيب 
اال�صتقالل  حركة  وم�صوؤويل  ال�صفر.  بداعي 
طوين  واملحامي  معو�ص   هرني  املحامي 
واملحامي  معو�ص  يو�صف  واملحامي  �صديد 
كري�صتو  ع�صا�ص  بلدية  ورئي�ص  طيون  ادوار 
نفاع واال�صتاذ نطوان جبور واال�صتاذ ن�صري 

معو�ص واال�صتاذ راي دونالد العبد  . 

االجتماعية   امل�صاعدات  جمعية  اقامت 
ريعه  يعود  الذي  ال�صاهر  ال�صنوي  ع�صاءها 
برنامج  عرب  املدر�صية   االق�صاط  لدعم 
كلوب.  كاونرتي  اهدن  جممع  يف  "غدنا"  
مي�صال  اال�صتقالل  حركة  رئي�ص  بح�صور 
ال�صابق  ،النائب  ماريال  وعقيلته  معو�ص 
لقوى  العامة  االمانة  ع�صو   ، بول�ص  جواد 
،."ممثل   الدويهي  يو�صف  املحامي  اآذار   14
القوات اللبنانية املهند�ص ماريو�ص البعيني ،  
ممثل تيار امل�صتقبل املهند�ص زياد ديب وعدد 
والفعاليات  واملخاتري  البلديات  روؤ�صاء  من 
احلزبية و الدينية واالقت�صادية واالجتماعية 
زغرتا  يف  والرتبوية  والثقافية  والنقابية 
 . الزاوية  زغرتا  اأبناء  من  وح�صد  الزاوية 
فن�صيد  اللبناين   الوطني  الن�صيد  بداية 
االحتفال  عريف  كلمة  ثم  اال�صتقالل  حركة 
ل�صخ�صيات  تكرمي  ثم  ومن  مننوم  جوين 
بالنجاح  متيزوا  الزاوية  زغرتا  ق�صاء  من 
جمتمعهم  يف  والت�صحية  والتفوق  والعطاء 
نالت  التي  نعمه  ماريا  انا  الطالبة  فكرمت 
عالمة فارقة يف امتحانات ال�صهادة الر�صمية 
"الربيفيه"  قدمه لها اال�صتاذ مي�صال ميني 

االجتماعية  الك�صافة  قدامى  جمعية  كرمت 
الدكتور  طرابل�ص  بلدية  رئي�ص  لبنان  يف 
 " احياء  يف  الفعالة  مل�صاركته  الغزال  نادر 
�صنوياً  اجلمعية  تقيمه  والذي   " الفرح  يوم 
يف  اال�صالمية  واالأيتام  الرعاية  دور  الأطفال 
 " طرابل�ص وعكار ، وحتت �صعار " لنعمل معاً 
ولل�صنة الثانية على التوايل نظمت اجلمعية 
رووؤ�صاء اجلمعيات  على  توزيع اجلوائز  حفل 
اخلريية واملوؤ�ص�صات التي كان لها الدور املهم 
اأقيم  " والذي  الفرح  " يوم  ن�صاط  اجناح  يف 
الرئي�ص  " بح�صور  النوا�ص  " اأبو  مطعم  يف 
الغزال وح�صد من روؤ�صاء اجلمعيات واأ�صحاب 

املبادرات اخلريية .  
اجلمعية  رئي�ص  من  ترحيبية  كلمة  بداية 

عمل  اأهمية  على  اكد  والذي  دبو�صي  ع�صام 
ت�صكو  والتي  طرابل�ص  مدينة  يف  اخلري 
االأيادي  فتاأتي  ال�صعد  كافة  على  االهمال 
اأن  اىل  م�صرياً   ، اجلراح  لتبل�صم  البي�صاء 
طفاًل   1050 �صم  قد  ال�صنة  هذه  الن�صاط 
وطفلة من 9 جمعيات خمتلفة يف ال�صمال ، 4 

من عكار و5 من طرابل�ص . 
هذا  على  اأثنى  الغزال  الرئي�ص  جهته  من 
كفالة  مبداأ  يعزز  والذي  اخلريي  العمل 
جهة  من  النا�ص  وخدمة   ، جهة  من  اليتيم 
ثانية وقال : حينما و�صلت اىل املوقع االداري 
االأول يف املدينة وعنيت به رئا�صة البلدية مل 
اأنظر لالأمر من باب الت�صريف وامنا التكليف 

بخدمة املواطنني مر�صاة هلل عز وجل .

العكاري  ال�صعبي  التجمع  رئي�ص  اإ�صتقبل 
ال�صوؤون  وزير  البعريني  وجيه  ال�صابق  النائب 
دارته  يف  فاعور  اأبو  وائل  االأ�صتاذ  االإجتماعية 
بوادي الريحان بح�صور النواب ال�صابقون حممد 
اإحتاد  وروؤ�صاء  ح�صني  علي  وم�صطفى  يحي 
وو�صط  زكريا  عبداالإله  القيطع  جرد  بلديات 

رابطة  ورئي�ص  املري  اأحمد  القيطع  جرد  �صهل 
بلديات  وروؤ�صاء  القيطع  وجرد  �صهل  خماتري 
دين  ورجال  االأحزاب  عن  وممثلون  وخماتري 
وفعاليات اإجتماعية وتربوية واإقت�صادية وح�صد 
فاعور  اأبو  للوزير  كلمة  وكانت  عكاري  �صعبي 
اإعطاء احلكومة فر�صتها  اأهمية  �صّدد فيها على 

الإثبات جدارتها يف حتمل اأمانة احلكم يف لبنان، 
واالجتماعية  االقت�صادية  امللفات  لرتك  داعياً 
التجاذبات  اإطار  خارج  للمواطنني  واحلياتية 
ال�صيا�صية وخارج االإنق�صامات، الأن الفقر ال ميّيز 
بني طائفة واأخرى، وال بني منطقة واأخرى وال 

بني تّيار �صيا�صي واآخر.

معو�ص  هرني  للمحامي   تكرميية   ودرعا 
مي�صال  اال�صتقالل  حركة  رئي�ص  له   قدمه 
معو�ص منوها بعطاءاته وت�صحياته يف املجال 
 . الزاوية  زغرتا  يف  واالجتماعي  ال�صيا�صي 
الذي  الرهبان  انطوان  الدكتور  كلمة  ثم 
حتدث عن برنامج ون�صاط جمعية امل�صاعدات 
االجتماعية .  فكلمة رئي�ص حركة اال�صتقالل 
اليوم  لقاوؤنا   ": فيها  وجاء  معو�ص  مي�صال 
من على م�صارف الوادي املقد�ص وادي قنوبني 
ع�صر  ومنارة  املارونية  البطريركية  ملجاأ 
هذا  م�صارف  على  من   ، العربية  النه�صة 
الوادي الذي ي�صهد على ن�صالنا حفاظا على 

احلرية ،  والذي ي�صهد لعمق جذورنا  يف هذا 
اىل  اوال  واأتوجه  اليوم  امامكم  اقف  ال�صرق 
االر�ص  هذه  يف  وجودنا  ان  القول  امل�صيحني 
اللبناين  مرتبط باحلرية، مرتبط بالنموذج 
واالعتدال  باالنفتاح  ومرتبط  التعددي 
�صدا  نكون  ان  علينا   ، هنا  من   . واحلداثة 
على  خطرا  ي�صكل  م�صروع  اي  وجه  يف  منيعا 
هذه الثوابت التاريخية ، علينا ان نكون �صدا 
منيعا يف وجه اأي م�صروع ايديولوجي �صمويل 
مبني على التطرف وثقافة العنف . كما علينا 
ان نكون �صدا منيعا يف وجه اي نوع من انواع 

الو�صاية مهما كانت هوية هذا امل�صروع 

بدعوة من احتاد الكتاب اللبنانيني وبالتعاون 
ام�صية  اقيمت  الثقافية  الوفاق  جمعية  مع 
عربية  احرف  �صهيل  عنوان  حتت  �صعرية 
ال�صعودية  العربية  اململكة  �صعراء  من  لنخبة 
الرابطة  مقر  يف  وذلك  البحرين  ودولة 

من  ح�صد  وح�صور  طرابل�ص  يف  الثقافية 
بداية  واالجتماعية  الثقافية  ال�صخ�صيات 
احتاد  كلمة  ثم  اللبناين  الوطني  بالن�صيد 
مهى  الدكتورة  القتها  اللبنانيني  الكتاب 
كلمة لالديبة �صحى عبد  كانت  ثم  خري بك 

ال�صعراء  مداخالت  كانت  ثم  املل  الروؤوف 
فهمي  مهيد،  ال  حممد  باحلارث،  ال  يحيى 
الظبيانية  �صجون  �صويل،  بن  من�صور  التام، 

واالعالمية هنادي اجلودر

عقد االأمني العام حلركة التوحيد االإ�صالمي 
مع  لقاء  �صعبان  �صعيد  بالل  ال�صيخ  ف�صيلة 
ماهر  ال�صيخ  �صيدا  يف  القد�ص  م�صجد  اإمام 
التطورات  اآخر  اللقاء  تناول  حيث  حمود 

املحلية واالإقليمية وق�صايا االأمة
االإ�صالمي  التوحيد  حلركة  العام  االأمني 
عقب  اأكد  �صعبان  �صعيد  بالل  ال�صيخ  ف�صيلة 
اللقاء ان قوتنا جميعا باعت�صامنا بحبل اهلل 

وبتبني وباأن نخدم جميعا م�صروعا واحدا يف 
اأن يلغي  وجه م�صاريع الكفر واال�صتعمار ، ال 
واحدنا االآخر ف�صيا�صة )اأنا اأو ال اأحد( �صقطت 

واأثبتت ف�صلها وعدم جدواها حمليا اأو دوليا
اأن  حمود  ماهر  ال�صيخ  ف�صيلة  اعترب  وقد 
واأدواتها  واالإ�صرائيلية  االأمريكية  املخططات 
ومذهبية  طائفية  فتنة  باجتاه  تدفع  املحلية 

حتا�صر من خاللها املقاومة،

غداء  غذاء  حفل  املراد   حممد  املحامي  اقام 
امل�صتقبل  تيار  حمامي  �صرف  على  تكرميي 
يف حمافظتي ال�صمال وعكار ، ح�صره املن�صق 
العام لقطاع حمامي امل�صتقبل يف لبنان  فادي 
طرابل�ص  يف  املحاميني  نقابة  وع�صو  �صعد 
ومن�صق  ح�صن  و�صمري  املقدم  فهد  وال�صمال 
املهن احلرة يف طرابل�ص عزمي حداد ومن�صقو 
عي�صى  كو�صتي  الكورة  يف  املحاميني  قطاع 
وال�صنية رنا فتفت وطرابل�ص فا�صل معاليقي 
 - والدريب   القوا�ص  نزيه  عكار   - واجلومة 
عكار   - اجلرد  وقيطع  �صاهر  مروان  عكار 
وح�صد  اخلري  حممد  واملنية  حمزة  حممود 
يف  االمراء  ق�صر  مطعم  يف  املحاميني  من 

بقاع�صرين – ال�صنية .
لروح  والفاحتة  �صمت  دقيقة  الوقوف  بعد 
ومداخلة  احلريري  رفيق  ال�صهيد  الرئي�ص 
للمحامي حممد اخلري ، حتدث املن�صق فادي 

الطيبة  املبادرة  هذه  للمراد  �صكر  الذي  �صعد 
من اأجل التوا�صل والتفاعل مع هذه النخب 
، كما وحيا مناقبية حمامي  املميزة  النقابية 

ال�صمال يف تيار امل�صتقبل 
 ، املراد  حممد  الدعوة  �صاحب  قال  بدوره 
هذه  نهاية  يف  جميعا"  لنوؤكد  اليوم  نلتقي 
حمامي  قطاع  ان  على  الق�صائية  ال�صنة 
املناطق  باقي  يف  كما  ال�صمال  يف  امل�صتقبل 
و�صجونها  املحاماة  �صوؤون  ان  يرى  اللبنانية 
نقابة  جميعا" وان  اهتمامتنا  �صلب  من  هي 
ونعتز  نفتخر  التي  طرابل�ص  يف  املحامني 
الوا�صعة ملمار�صة  امل�صاحة  اليها هي  باالنتماء 
غناء  والعدالة وهي جنة  مهنتنا مهنة احلق 
الدميقراطية  ومعاين  احلرية  ملمار�صة 
وعن  االن�صان  عن  للدفاع  الدائم  والع�صق 

كرامته وعن حقوقه .
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على  ال�صفدي  اأحمد  املتحد  نادي  رئي�ص  اأكد 
�صرورة بناء الهوية الريا�صية لرت�صيخ دعامة 
اأن  اىل  الريا�صة يف طرابل�ص وال�صمال، الفتاً 
دعم موؤ�ص�صة ال�صفدي للريا�صيني وللنوادي 
والعمل يداً واحدة يف عملية التعاون والتو�صل 

هو من اأجل رفع م�صتوى هذه النوادي. 
كالم ال�صفدي جاء خالل حفل اختتام املباراة 
النهائية بني منتخب بلدة دير عمار ومنتخب 
بلدة البداوي، والتي نظمتها "جمعية الرباط 
الذي  املتحد  نادي  مع  بالتعاون  االإمنائية" 
بح�صور  وذلك  الدورة.  هذه  ودعم  �صارك 
غمراوي  وليد  الدكتور  اجلمعية  رئي�ص 
وجمعيات  ريا�صية  ونوادي  بلديات  وروؤ�صاء 

وح�صد كبري من اأبناء املنطقة.
كلمة  ثم  اللبناين،  الوطني  الن�صيد  بداية 
على  ال�صفدي  فيها  �صكر  غمراوي  للدكتور 
م�صرياً  الريا�صية  للن�صاطات  ودعمه  رعايته 
حتظى  ال  وجوارها  املنية  منطقة  اأن  اىل 
بوجود اأي ملعب ريا�صي لكرة ال�صلة، مطالباً 
اأ�صوة  ريا�صية  مالعب  باإن�صاء  امل�صوؤولني 

بباقي املناطق اللبنانية.
الدكتور  كالم  على  ال�صفدي  اأثنى  بدوره 
مالعب  وجود  عدم  ناحية  من  غمراوي 
و�صدد  عمار  ودير  املنية  منطقة  يف  ريا�صية 
على التكاتف والت�صامن من املجتمع االأهلي 
املنطقة  هذه  مل�صاعدة  اللبنانية  والدولة 

حتقيق  على  ال�صمال  يف  اأخرى  ومناطق 
كبرية  �صعادتنا  وقال:  الريا�صية،  اهدافها 
الكثري من  قّدمت  بوجودنا يف منطقة  اليوم 
الوطن، واحت�صنت  �صبيل هذا  الت�صحيات يف 
بينكم  ووجودنا  عيد.  و�صام  ال�صهيد  دماء 
اليوم، هو للتاأكيد على اأهمية التعاون الدائم 
عمار  دير  بلدتي  واأبناء  املتحد  نادي  بني 

والبداوي.
البدء  اإ�صارة  ال�صفدي  اأعطى  الكلمات  بعد 
امل�صاركني  فرحة  و�صط  النهائية  باملباراة 
ال�صفدي  قدم  املباراة  ختام  ويف  واجلمهور 
وامليداليات  الفائز  للفريق  الدورة  كاأ�ص 

التقديرية لالعبني.

حول  تعاون  اتفاقية  زغرتا  �صراي  يف  وقعت 
باراماتا  بلدية  " بني  احل�صنة  النوايا  " ن�صر 
ق�صاء  منطقة  بلديات  وبع�ص  االو�صرتالية 
مايور  اللورد  باراماتا  بلدية  رئي�ص  زغرتا، 
جان �صديد، وح�صور روؤ�صاء البلديات املعنية، 
عن  الرافعي  اميان  ال�صيدة  زغرتا  قائمقام 
نفاع،  خري�صتو  ع�صا�ص  املنحلة،  ارده  بلدية 
بدوي  قزحيا  عربة  عجاج،  حممد  مرياطه 
البحرية  �صعد،  يو�صف  ا�صلوت  ـ  توال  من�صور، 

�صعد اخلوري،  ال�صيخ  عادل �صغيم، كرم�صده 
مزرعة  �صاميا،  غ�صان  املرح  ـ  كفر�صغاب 
االتفاقية  وتهدف  اخلوري.  مايك  التفاح 
املخت�صة  الوزارات  موافقة  بعد  وقعت  التي 
يف لبنان وا�صرتليا اىل "ن�صر النوايا احل�صنة 
والتفاهم يف �صتى امليادين الرتاثية والثقافية 
وتعيني  وال�صحية،  والبيئية  والرتبوية 
اىل  ا�صافة  املناطق،  يف  ح�صنة  نوايا  �صفراء 

تعزيز التبادل الثقايف بني البلدين".

غرازيال  لبنان  يف  الدولية  ال�صفرية  جالت 
وال�صنية  ال�صمك   وعيون  املنية  يف  �صيف 
واجلوار  والتقت ع�صو كتلة امل�صتقبل النيابية 
يف   ، املينة  يف  دارته  يف  اخلري  كاظم  النائب 
م�صطفى  املنية  بلديات  احتاد  رئي�ص  ح�صور 
ومركبتا  عمار  دير  بلديتي  ورئي�صي  عقل 
ورئي�ص  ال�صامي  ونظري  الدهيبي  خالد 
�صندوق الزكاة يف املنية علي الغزاوي ورئي�ص 
ورافقها  اخلري،  طارق  ال�صيخ  امل�صاجد  ائمة 
يف اجلولة املحامي علي الغول وانور خاجني 

وفوؤاد رم�صان .
بعد الرتحيب بال�صفرية �صيف ، جرى البحث 
ال�صاحة  على  ومايجري  ال�صاعة  مو�صوع  يف 
اللبنانية ، ثم �صدد النائب اخلري على اهمية 
هذه اجلولة يف ارجاء املنطقة  التي ت�صتاأهل 
�صيف  لل�صفرية  �صاكرا   ، واإهتمام  رعاية  كل 
هذه املبادرة يف التوا�صل مع قيادات وفاعليات 

املجتمع املدين يف املنطقة وقال : 

مثلث  هي  وعكار  وال�صنية  املنية  مناطق 
قبل  من  هامة  لفتة  اإىل  ،حتتاج  احلرمان  
ال�صفرية  به  تقوم  وما   ، الدولية  املوؤ�ص�صات 
�صيف هام جدا" نرى يف ترجمته خريا لكافة 
هذه املناطق املحرومة باإمتياز ، واليوم وبعد 
ان  جند    ، الثقة  ونيلها  احلكومة  ت�صكيل 
الوزارت  يف  التمثيل  عن  املناطق  هذه  تغييب 
بناء  تن�صد  التي  املناطق  لهذه  معاقبة  هو   ،
خيارنا  على  مبا�صر  ورد  واملوؤ�ص�صات  الدولة 
رفيق  ال�صهيد  الرئي�ص  لنهج  ال�صيا�صي 
احلريري  �صعد  الرئي�ص  ومل�صرية  احلريري 
ل�صيا�صة  ورف�صنا  الدولية  باملحكمة  ومت�صكنا 

القم�صان ال�صود .
من جهتها لفتت ال�صفرية �صيف اإىل لقاءاتها 
تاأتي من  وعكار  وال�صنية  املنية  وجوالتها يف 
وهيئات  ال�صبابية  النخب  مع  التفاعل  اجل 
املناطق  اأجل و�صع هذه  ، من  املدين  املجتمع 

على خارطة 

للعمل  لبنان  ملركز  االإعالمي  املكتب  افاد 
نظم  املركز  يف  ال�صمال  فرع  اأن  التطوعي، 
طرابل�ص  مدينة  يف  لالأر�صفة  طالء  حملة 
و�صواًل  النور  �صاحة  م�صتديرة  من  الفيحاء، 

اىل ا�صارة املئتني.
ومت افتتاح فرع ال�صمال يف مركز لبنان للعمل 
على  الن�صاطات  توزيع  ايطار  يف  التطوعي 
�صمن  من  وذلك  اللبنانية،  االرا�صي  جميع 
جميع  يف  فروع  الفتتاح  املركز  ا�صرتاتيجية 
يف  للتطوع  ال�صباب  ولتحفيذ  املحافظات، 

�صاب   50 يقارب  ما  الن�صاط  نفذ  مناطقهم. 
للعمل  لبنان  مركز  متطوعي  من  و�صابة 
التطوعي بالتعاون مع معهد AUC . حيث 
حملة  تالها  االر�صفة  تنظيف  عملية  متت 

الدهان ملا يقارب 2 كلم.
وراأى املهند�ص حممد علي اجلّنون رئي�ص مركز 
اأن هذه اخلطوة هي  لبنان للعمل التطوعي، 
لو�صع اال�ص�ص واملبادئ التطوعية ال�صحيحة 
لفرع ال�صمال يتبعها خطوات مثمرة، ملا الأهل 
التطوعي.  للعمل  وحب  اندفاع  من  ال�صمال 

واالنت�صاب  التطوع  باب  فتح  عن  واأعلن  كما 
فاحتاً  التطوع  ثقافة  ن�صر  بهدف  للمركز، 
املدين  واملجتمع  البلديات  مع  التعاون  باب 
االمناء  اأن  القاعدة  من  منطلقاً  واالهلي، 

يولد املواطنية ال�صحيحة.
فرع  عام  اأمني  �صوي�صي  زياد  اال�صتاذ  واأدىل 
ان  التطوعي،  للعمل  لبنان  ال�صمال يف مركز 
هذا الن�صاط هو بداية لن�صاطات عدة و�صعت 
اآماًل   2011 للعام  الن�صاطات  رزنامة  �صمن 

التقدم واالزدهار لطرابل�ص الفيحاء.

اخلريية  اللبنانية  اجلمعية  اإختتمت 
اأطلقتها يف  التي  لال�صالح والتاأهيل حملتها 
على  االنت�صار  "كيفية  عنوان  حتت  طرابل�ص 
للمخدرات،  العاملي  اليوم  ملنا�صبة  املخدرات" 
ر�صيد  مركز  يف  عقدت  ندوة  خالل  وذلك 
اجلوانب  تناولت  البلدي  الثقايف  كرامي 
االآفة،  لهذه  والطبية  واالعالمية  القانونية 

القا�صي  اجلزاء  حمكمة  رئي�صة  مب�صاركة 
نازك اخلطيب، �صكرترية التحرير يف جريدة 
والدكتور  احللبي،  هدية  االعالمية  االأديب 
ممثال  عيد  ماجد  وح�صور  احللبي،  جميل 
فاعور،  اأبو  وائل  االجتماعية  ال�صوؤون  وزير 
روبري  النائب  ممثال  الر�صكيدي  جميل 
ال�صمال  يف  اال�صتئناف  حماكم  رئي�ص  فا�صل، 

ال�صنية  املحاكم  مفت�ص  رعد،  ر�صا  القا�صي 
املحامي فهد  نبيل �صاري،  القا�صي  لبنان  يف 
و�صخ�صيات  املحامني،  نفابة  ممثال  املقدم 
اإجتماعية وممثلني عن هيئات املجتمع املدين 

وح�صد من املهتمني.

قام وفد من قيادة املوؤمتر ال�صعبي اللبناين يف 
ال�صمال برئا�صة املحامي عبد النا�صر امل�صري 
بزيارة معايل وزير ال�صباب والريا�صة في�صل 
كرامي حيث قدم له التهنئة متمنياً له النجاح 

يف مهمته الوطنية .
 : فقال  امل�صري  املحامي  حتدث  اللقاء  بعد 
ت�صرفنا بزيارة معايل الوزير ال�صديق في�صل 
ال�صعبة  االأو�صاع  يف  تداولنا  وقد  كرامي 
مدينة  القلب  ويف  ال�صمال  يعي�صها  التي 
طرابل�ص واأكدنا على �صرورة تنفيذ م�صمون 
يف  وقعت  التي  الطرابل�صية  امل�صاحلة  وثيقة 

ال�صعار  مالك  الدكتور  املفتي  �صماحة  دارة 
حترمي  على  ن�صت  والتي  اأعوام  ثالثة  منذ 
وحده  اجلي�ص  وتفوي�ص  ال�صالح  اإ�صتخدام 
املجرمني  الغطاء عن  االأمن ورفع  م�صوؤولية 
واإمنائية  اإعمارية  خطة  وتنفيذ  كانوا  اأياً 
ملنطقتي التبانة وجبل حم�صن ، وقد ت�صاءلنا 
وقعت  وقد  احلكومية  الوعود  تنفذ  مل  ملاذا 
فوؤاد  اآنذاك  رئي�ص احلكومة  برعاية  الوثيقة 
اللذان  احلريري  الرئي�ص  وبوجود  ال�صنيورة 
لهذه  باحللول اجلذرية  اأبناء طرابل�ص  وعدا 

امل�صكلة املزمنة .

اللبنانية  ال�صداقة  جمعية  اإطالق  مبنا�صبة 
يف  الهند  جمهورية  �صفري  اأقام  الهندية   –
اإ�صتقبال يف  لبنان رايف طبارة و عقيلته حفل 

اأوتيل توليب احلمرا
بح�صور الوزير ال�صابق طارق مرتي و رئي�ص 
و  ال�صباب  وزير  و  اإده  روجيه  ال�صالم  حزب 
و  ن�صابة  �صادي  الظل  حكومة  يف  الريا�صة 
رئي�ص  و  �صيف  غرازييال  الدولية  ال�صفرية 
الت�صكيلي  الفنان  الت�صكيلية  الفنون  ملتقى 
اإجتماعية  و  اإقت�صادية  وجوه  و  خاجني  اأنور 

و ثقافية
بداية مع الن�صيد الوطني اللبناين و الهندي 
ثم كلمة ل�صفري الهند �صدد فيها على اأهمية 

و  لبنان  بني  االإقت�صادي  و  الثقايف  التبادل 
ملا  البلدين  بني  ال�صياحة  ت�صجيع  و  الهند 
تاألق يف  و  و ثقافية  للبنان من مكانة فكرية 
من  م�صاحة  اإيجاد  �صرورة  و  املجاالت  �صتى 
ال�صداقة و تعزيز اأوا�صر االأخوة بني البلدين
كما عر�ص فيلم م�صور للعديد من ال�صركات 
املتاألقة يف الهند و رجال االأعمال امل�صتثمرين 
و  التكنولوجيا  و  االإت�صاالت  قطاعي  يف 
هذا  على  للتعرف  منا�صبة  فكانت  ال�صياحة 
اإ�صتمارات  احل�صور  اأملىء  ثم  اجلميل  البلد 
اللبنانية  ال�صداقة  جمعية  اإىل  اإنت�صاب 
اإىل  احل�صور  ال�صفري  دعا  ختاما  و  الهندية 

حفل كوكتيل

االقت�صادي  الت�صامن  ملتقى  رئي�ص  عر�ص 
النقيب عامر اأر�صالن لكيفية تفعيل احلركة 
ال�صياحية واالقت�صادية يف طرابل�ص ولتنظيم 
اأجنبية اىل املدينة مع �صفراء  رحالت لوفود 
اأو�صرتاليا  غاي،  فران�صي�ص  بريطانيا  دول: 
وذلك   ، يل  ها  يونغ  وكوريا  بارتلم،  ليك�ص 
ال�صفارات،  تلك  اىل  بها  قام  زيارات  خالل 
على  التعاون  اىل  يهدف  م�صروعا  فيها  حمل 
اأن تكون طرابل�ص حمطة رئي�صية يف جوالت 
والكورية،  واالأو�صرتالية  الربيطانية  الوفود 
نظرا ملا تختزنه طرابل�ص من كنز اأثري يعود 

وعثمانية،  ومملوكية  �صليبية  ع�صور  اىل 
املدينة من ح�صن �صيافة  ملا تتمتع به  ونظرا 
قبلة  يجعلها  ما  االأطياف  كل  على  واإنفتاح 
واالأمن  الراحة  توفري  على  قادرة  �صياحية 

لكل زوارها وروادها.
يوجهوا  اأن  ال�صفراء  من  اأر�صالن  واأمل 
لبنان  اىل  بلدانهم  من  ت�صل  التي  الوفود 
اأن  موؤكدا  طرابل�ص،  الثانية  العا�صمة  نحو 
مع  بالتعاون  االقت�صادي  الت�صامن  ملتقى 
العديد من اجلمعيات والهيئات الطرابل�صية 
املتاحة  االمكانيات  كل  لتقدمي  م�صتعد 

�صياحية  برامج  وتنظيم  ال�صيوف  ال�صتقبال 
لهم لتعريفهم على ح�صارة وتراث طرابل�ص، 
اإعجاب  �صتنال  الفيحاء  اأن  اإعتقاده  مبديا 
ال�صواح االأجانب الذين �صيفاجاأون بحيويتها 
ومعاملها االأثرية واإحت�صان اأهلها، االأمر الذي 
�صي�صاهم يف تغيري النظرة العامة التي يحاول 
البع�ص اإ�صاعتها ب�صكل �صلبي عن مدينة العلم 

والعلماء.
كما بحث اأر�صالن مع ال�صفري الكوري يف �صبل 
اللبنانية  ـ  الكورية  ال�صداقة  جمعية  تفعيل 

اإنطالقا من مدينة طرابل�ص.     

مطلوب مدير مايل لديه �صهادة جامعية

 يف املحا�صبة وخربة ع�صرة �صنوات 

– للمراجعة: 70-711442

email: ziaad1967@hotmail.com 

االإ�صالمية  املوؤ�ص�صات  احتاد  من  بدعوة 
كتاب:  حول  ندوة  اأقيمت  الثقافية  والرابطة 
"االإعجاز الع�صكري يف القراآن الكرمي" ملوؤلفه 
اآغا  ح�صني  فاروق  املتقاعد  الركن  العميد 
تالها حفل توقيعه، وذلك يف قاعة املوؤمترات 
�صماحة مفتي  الثقافية، بح�صور  الرابطة  يف 
مالك  الدكتور  ال�صيخ  وال�صمال  طرابل�ص 
اأمني  اإمام  حممد  ال�صيخ  �صماحة  ال�صعار، 
الفتوى، الدكتور م�صطفى حلوة ممثاًل وزير 
واالأ�صتاذ  ال�صفدي،  حممد  االأ�صتاذ  املالية 
االأ�صتاذ  النائب  ممثاًل  فاخوري  الدين  �صعد 
االأيوبي  م�صطفى  الرائد  فا�صل،  روبري 
احتاد  ورئي�ص  ريفي،  اأ�صرف  اللواء  ممثاًل 
علي  حممد  الدكتور  االإ�صالمية  املوؤ�ص�صات 
�صناوي، االأمني العام التنفيذي يف بيت الزكاة 
رئي�ص  اآغا،  ح�صني  فوؤاد  العميد  واخلريات 
عوي�صة،  اأمني  االأ�صتاذ  الثقافية  الرابطة 
العلماء  من  ولفيف  يكن،  �صامل  االأ�صتاذ 

و�صخ�صيات اجتماعية وثقافية وع�صكرية.
�صلق  كرامي  االأ�صتاذ  املحامي  الندوة  اأدار 
الذي افتتح ب�صورة العاديات ورحب باحل�صور 

م�صرياً اإىل اأهمية الكتاب 
اأوىل املداخالت كانت ل�صماحة مفتي طرابل�ص 
ال�صعارحيث  مالك  الدكتور  ال�صيخ  وال�صمال 

عر�ص لبع�ص االآيات التي �صملت كل مظاهر 
اخللق التي تدل على عظمة اخلالق، 

�صويد  يا�صني  للدكتور  كلمة  كانت  وبعدها 
اآيات  يف  الع�صكرية  االإ�صارات  بع�ص  فيها  فّند 
اأن  خاللها  من  وا�صتخل�ص  الكرمي  القراآن 
والتي  االإ�صالم  يف  احلرب  خطط  مبادئ 
طابع   تاأخذ  الكرميات  االآيات  معاملها  حددت 

اال�صتباقية والهجومية.
�صمري  الدكتور  املتقاعد  الركن  العميد  اأما 
املوؤلف  مزايا  مداخلته  يف  فعدد  اخلادم 
كل  يف  احلكيمة  وقيادته  الكبرية  واإجنازاته 
ظاهرة  كتابه  معترباً  فيها  خدم  التي  املواقع 
والهزمية  الن�صر  اأ�صباب  ا�صتنباط  يف  فريدة 

يف املعارك من منطلق اإ�صالمي �صرعي.
ثم كانت كلمة اخلتام للموؤلف العميد الركن 
املتقاعد فاروق ح�صني اآغا تناول فيها مراحل 
تاأليف الكتاب والذي ا�صتغرقت ع�صرين عاماً 
الهزمية  اأ�صباب  واملقاربة مرجعاً  التحليل  يف 
الالحقة باالأمة يف هذا الع�صر هي البعد عن 

العلم وااللتزام مبا جاء يف القراآن الكرمي.
الكتاب  من  ن�صخاً  املوؤلف  وّقع  اخلتام  ويف 
للح�صور كهدية لهم وُدعي اجلميع اإىل حفل 

كوكتيل.
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النظافة شعبة من شعب اإليمان
فال تجعلوا إيمانكم ضعيفًا

 بلدية طرابلس

نظمت   ، افتتاحه  على  عام  مرور  ملنا�صبة 
حفل  ال�صمال  يف  العربية  بريوت  جامعة 
كليات  من  اجلدد  للمتخرجني  ا�صتقبال 
خمتلفة وذلك يف حرم اجلامعة يف طرابل�ص 
ممثاًل  ميقاتي  عبداالله  الدكتور  بح�صور 
املالية حممد  ، وزير  الرئي�ص جنيب ميقاتي 
حلوة  م�صطفى  بالدكتور  ممثاًل  ال�صفدي 
�صمري  حرب  بطر�ص  النواب  عن  وممثلون   ،
اجل�صر حممد كبارة وروبري فا�صل ، النائبان 
ال�صابقان حممود طبو وعبد املجيد الرافعي 
، مدير جامعة بريوت العربية الدكتور عمرو 

الدين  علم  حممد  العقيد   ، العدوي  جالل 
فادي  املهند�ص   ، ريفي  اأ�صرف  اللواء  ممثاًل 
ال�صفري  امليناء  بلدية  رئي�ص  ممثاًل  ال�صيد 
�صمري ح�صن ممثاًل  املحامي   ، عي�صى  حممد 
نقيب املحامني ب�صام الداية ، اأمني عام جامعة 
بريوت العربية ع�صام حوري ، املحامي ب�صام 
يف  امل�صتقبل  تيار  عام  من�صق  ممثاًل  ونو�ص 
 ، علو�ص  م�صطفى  ال�صابق  النائب  ال�صمال 
اأبو  البداوي  خميم  يف  فتح  حركة  م�صوؤول 
الفعاليات  من  كبري  وح�صد  فيا�ص  جهاد 

الثقافية والنقابية واالجتماعية . 

�صهر  اإمناء  جلنة  يف  ال�صبابي  القطاع  اأقام 
الريا�صة  و  ال�صباب  وزير  مع  بالتعاون  املغر 
نظافة  حملة  ن�صابة   �صادي  الظل  حكومة  يف 
يف كافة اأحياء منطقة �صهر املغر �صارك فيها 
اأطفال املنطقة و ذلك بعد �صل�صلة ندوات بيئية 
الن�صاط  هذا  اأهمية  على  ن�صابة  ركز  بداية   .
الذي هو نقطة بداية يف جعل منطقة �صهر 
ح�صارة  االأكرث  و  املناطق  اأنظف  من  املغر 
 ، بالفقر  يقا�صان  ال  النظافة  و  فاحل�صارة 
الفقر احلقيقي هو اجلهل و لي�ص الفقر املادي  
و االأهم من ذلك كله هو االإ�صتمرار بخطتنا 
اأكرث وعيا  اأكرث نظافة و  يف جعل �صهر املغر 
حول االآفات التي ممكن اأن ت�صدرها النفايات 
من  كارثية  فعوار�صها  اأبينا  اأم  �صئنا  الأننا   ،
اأخطار بيئية و �صحية و اإجتماعية فعلينا اأن 
و  رفع اخلواطر عن مناطقنا،  نتكاتف الأجل 

ال  اأن  علينا  و  بجوارنا  و  باأنف�صنا  يبداأ  ذلك 
ننتظر اأحدا

يف  االأطفال  كان  و  الن�صاط  بداأ  بعدها  من  و 
لهذه  يافطات  ح�صرت  وقد  احلما�صة  �صدة 
النفايات  روا�صب  نتائج  عن  تتحدث  املنا�صبة 
اأهايل  تكاتف  للنظر  امللفت  و  االأر�ص  على 
حتى  الن�صاط  تو�صع  و  ت�صامنهم  و  املنطقة 

�صمل املناطق املجاورة .
و يف اخلتام �صكر ن�صابة االأطفال و قال لهم اأنه 
�صدم بجديتهم و بحما�صتهم و وعدهم مبزيد 
و مزيد من الن�صاطات الأجل رفع قدراتهم و 
رفع احلرمان عن املنطقة و تطويرها و �صكر 
االأهايل على تعاونهم و متنى من كل فرد اأن 
يحافظ  كما  و منطقته  �صارعه  على  يحافظ 
على منزله ، فبيئتنا لي�صت ملكنا بل اإنها ملك 

لالأجيال

 برعاية جمعية العزم وال�صعادة االجتماعية و 
العزم  اقام مركز  التوايل  الثالثة على  لل�صنة 
حفل  ،وتطبيقاتها  البيوتكنولوجيا   البحاث 
باملنح  العام  لهذا  الفائزين  على  املنح  توزيع 
التي تقدمها اجلمعية للمتفوقني يف البحث 
العلمي يف اجلامعة اللبنانية ملتابعة حت�صري 
واجلامعات  املعهد  بني  م�صرتكة  دكتوراه 
العام  امل�صرف  بح�صور  اخلارج  يف  االوروبية 

على جمعية العزم الدكتور عبد االله ميقاتي 
و عميدة املعهد العايل للدكتوراه يف اجلامعة 
اال�صرة  و  �صعد  زينب  الدكتورة  اللبنانية 
الطالب  وم�صاركني.  املعهد  يف  التعليمية 

الفائزون هم ريان حممود الرافعي  
 ( �صهيون  ح�صني  اهلل  عبد   ) طرابل�ص   (
طرابل�ص ( وحياة يحيى م�صطفى ) طرابل�ص 
( وندين ماهر  ( روعة علي عبد اهلل ) عكار 

 ( �صاهني  رامز  ناتايل  و   ) ) طرابل�ص  خ�صر 
  ) املنت   ( �صدياق  �صمري  ومونيا   ) البرتون 
االمري  وعبد   ) )�صور  حمادة  يو�صف  �صليم 
وحوراء   ) كوينو�صرياليون   ( �صعبان  خليل 
جمال  وخلود   ) مرجعيون   ( عوا�صة  عبا�ص 
( و ح�صان عبا�ص عبا�ص  الكورة   ( ال�صمروط 

) �صور (

حتت عنوان "الو�صاطة و�صيلة حلل النزاعات" 
العزم حما�صرة علمية  نظم منتدى حمامي 
ال�صمال  ملحاكم  االول  الرئي�ص  بح�صور 
القا�صي ر�صا رعد و ممثل عن نقيب املحامني 
يف ال�صمال املحامية مريفت ملحم و م�صوؤول 
الفعاليات  من  وح�صد  ملك  مقبل  املنتديات 
االقت�صادية،  االجتماعية،  امل�صرفية، 

ال�صناعية واحلقوقية وم�صاركني.
كلمة  ثم  اللبناين  الوطني  الن�صيد  بداية 
ترحيب للمحامية دانية ب�صيوين التي  قدمت 

املتحدثني يف الندوة. 
با�صم  كلمة  جواد  وهيب  املحامي  القى   ثم 
العزم حتدث فيها عن اهداف هذه  منتديات 

الندوة 
الدكتور  امل�صريف   االكادميي  القى  كما 
جتربة  عن  فيها  حتدث  كلمة   دروي�ص  علي 
"لطلما   امل�صارف يف م�صالة الو�صاطة وقال : 
احد  املختلفة  وبالطرق  النزاعات  ف�ص  كان 
اوجه العمل يف اي جمال كان وخا�صة �صمن 
اال�صكاالت  تكون  حيث  االقت�صادي  العمل 
ومن  العمال  يوميات  من  جزء  واالختالفات 
والت�صريعات  القوانني  تكون  ان  البديهي 
النزاعات  لهذه  خوامت  اليجاد  احلكم  هي 
طريف  من  طرف  كل  حقوق  على  واحلفاظ 

النزاع" .
من جهته ع�صو جمعية ال�صناعيني يف لبنان 
عمر حالب  حتدث عن جتربته يف اطار حل 
النزاع عرب الو�صاطة بني رب العمل والعمال 
التخ�ص�ص  باجتاه  تتجه  العاليمة  ان   وراى 
اليوم  الو�صاطة  ا�صبحت  لذا  املجاالت  كل  يف 
علما يدر�ص  وي�صارك يف احلياة العملية للفرد 
ال�صرورية  اخلطوات  يقدم  وهو  واملجتمع 
التي ت�صاعدنا علميا يف ا�ص�صتخدام الو�صاطة .
راى   طرابل�ص  جتار  جمعية  ممثل  بدوره   
كل  يجهد  ان   يجب  تنجح  كي  الو�صاطة  ان 
اجواء  خلق  على  الو�صيط  وكذلك  املتنازعني 
االمتناع   االطراف  وعلى   ، لذلك  منا�صبة 
وان  الو�صيط  عن  معلومة  اي  اخفاء  عن 
على  حكرا  تكون  ان  يجب  ال  الو�صيط  مهمة 

املحامني. 
كما كانت مداخلة  للدكتورة املحامية  نتايل 
جنار التي  حتدثت عن الو�صاطة كو�صيلة حلل 
النزاعات عرب جتربة وا�صعة النظاق مور�صت 
ثم   ، كبرية  نزاعات  حل  اىل  وادت  لبنان  يف 
تناولت تطبيق الو�صاطة يف لبنان  وحماوالت 
لت�صريعها  عرب املوؤ�ص�صات املعنية وقالت:" ان  
الت�صريعات اكانت  اجنبية او عربية ت�صرتط 
هذا  لدى  يتوافر  ان  و�صيط  تعيني  اجل  من 

املهنية يف  والكفاءة  العلمية  املوؤهالت  االخري 
جمال الو�صاطة وذلك بالنظر لدقة التعاطي 
هذه  يف  والباطنية  ال�صخ�صية  االمور  يف 

الق�صايا". 
ثم كانت كلمة للمحامية جيهان خطار حتدثت 
يف  للو�صاطة  املهني  املركز  اهداف  عن   فيها 
جامعة القدي�ص يو�صف وما قام به من ان�صطة 
امل�صرفية  الو�صاطة  وتنفيذ   االطار   هذا  يف 
بانتظار  امل�صريف  القطاع  يف  وخارجيا  داخليا 
الفرن�صي،  القانون  غرار  على  قانون  �صدور 
و ان�صاء وحدة و�صاطة م�صرفية حلل امل�صاكل 
وبني  عمالئه  و  امل�صرف  بني  تن�صاأ  قد  التي 

امل�صرف واملوردين
وعر�صت خطار لتجربة فرن�صا يف هذا االطار 
والتي و�صع فيها قانون و�صع نطاق الو�صاطة 
بتنفيذ  املتعلقة  النزاعات  جميع  لي�صمل 

العقود امل�صرفية. 
املنتديات  مل�صووؤل  مداخلة  كانت  اخلتام  ويف 
مقبل ملك الذي نقل حتيات الرئي�ص ميقاتي 
ان  الندوة   ولفت اىل  امل�صاركني يف هذه  اىل 
الرئي�ص  من  وبطلب  ا�صتعداد  على  املنتديات 
ونقلها  تو�صع  التي  القوانني  م�صاريع  ملتابعة 
مبا�صرة اىل مكتب رئا�صة احلكومة  لو�صعها 

يف م�صارها ال�صحيح. 

البيئية  امل�صاكل  ميدانياً  متابعته  بهدف 
مدينة  الأحياء  واالجتماعية  وال�صحية 
الدكتور  طرابل�ص  بلدية  رئي�ص  زار  طرابل�ص 
والزاهرية  الرمل  باب  منطقتي  الغزال  نادر 
يف  املتخ�ص�صة  اللجان  م�صوؤويل  يرافقه 
البلدية . املحطة االأوىل كانت يف باب الرمل 
حيث  واملحال  ال�صعبية  بامل�صاكن  املكتظ 
عن  معربني  به  رحبوا  الذين  االأهايل  التقى 
بها  تقوم  التي  امليدانية  للمتابعة  امتنانهم 
علو�ص  �صليم  الزيارة  من�صق  واأكد   . البلدية 
الر�صمية  املراجع  بني  التوا�صل  اأهمية  على 

واملجتمع االأهلي لتفعيل العمل البلدي . 

عرب  الت�صيكية  اخلارجية  وزارة  منحت 
امليدالية  �صيزيك،  يان  لبنان  يف  �صفريها 
ملتقى  رئي�ص  اىل  الت�صيكية  الف�صية 
اأر�صالن  عامر  النقيب  االقت�صادي  الت�صامن 
على  اأر�صالن  اأقامه  غداء  حفل  خالل  وذلك 
ملنا�صبة  له  تكرميا  �صيزيك  ال�صفري  �صرف 
اإنتهاء مهامه الدبلوما�صية يف لبنان يف مطعم 
ال�صاطئ الف�صي يف امليناء.وقد اأهدى اأر�صالن 

"هذه امليدالية الغالية اىل اأهلي يف طرابل�ص 
وال�صمال الذين غمروين بكل الرعاية والدعم 
واملحبة، وهذا هو الو�صام االأكرب الذي اأ�صعه 
اليوم  التكرمي  هذا  اأن  معتربا  �صدري،  على 
لي�ص لعامر اأر�صالن واإمنا هو ملدينة طرابل�ص 
التي تعتز وتفتخر باأبنائها الذين ال يعدمون 

و�صيلة يف رفع اإ�صمها عاليا يف كل املحافل."

طرابل�ص  يف  االهلية  اللجان  جمعية  اقامت 
ع�صر  الثامنة  الذكرى  مبنا�صبة  احتفال 
ابو  مطعم  يف  اقامته  ع�صاء  يف  لتاأ�صي�صها 
حممد  الوزير  ممثل  ح�صره  النوا�ص. 
احللوة  م�صطفى  الدكتور  ال�صفدي 
دياب  رفلي  فرجنية  �صليمان  الوزير  ممثل 
املدير  عبيد  اأيلي  عبيد  جان  الوزير  ممثل 
عبدالهادي  االإجتماعي  لل�صمان  االإقليمي 
ر�صيد  ال�صابق  بلدية طرابل�ص  كيالين رئي�ص 
من  وح�صد  بلدية  جمال�ص  واأع�صاء  جمايل 
وروؤ�صاء  والثقافية  االإجتماعية  ال�صخ�صيات 
جمعيات رئي�ص جمعية اللجان االأهلية �صمري 

احلج األقى كلمًة جاء فيها : 

الثامنة  الذكرى  مبنا�صبة  بكم  و�صهاًل  اأهاًل 
هذه  االأهلية.  اللجان  جمعية  لتاأ�صي�ص  ع�صر 
�صعارها  تزال  وال  انطلقت  التي  اجلمعية 
العمل على حتقيق غد اأف�صل ملدينة طرابل�ص 
ب�صمات م�صيئة يف  لهذه اجلمعية  كان   وقد 
العديد من املحطات التي تعرفون.. ثم تاله 
املنتدى  رئي�ص  خ�صر  حممد  لل�صيخ  كلمة 
اأن  اأكد  والذي  واحلوار  للدعوة  االإ�صالمي 
لقوى  مرتهنون  يعودوا  لن  ال�صنة  امل�صلمون 
�صنة  ع�صرون  خالل  بهم  تاجرت  �صيا�صية 
املا�صية واأن طرابل�ص قد حتررت بعد تكليف 
مع  العمل  حكومة  ميقاتي  جنيب  الرئي�ص 

نخبة من وزراء املدينة.

 يف اجراء ا�صبح معتادا خالل والية املجل�ص 
،كرم   طرابل�ص  مدينة  يف  احلايل  البلدي 
الغزال  .نادر  د  الفيحاء  بلديات  احتاد  رئي�ص 
عدد من املوظفني املثاليني يف ادائهم لعملهم 
 ، العامة  القاعة  يف  جرى  التكرمي  حفل   
بح�صور املكرمني وزمالئهم يف اق�صام االدارة 
فيها  قال  كلمة  للمنا�صبة  الغزال  والقى   ،
بع�ص  ب�صبب  تاخر قليال  التكرمي  ان هذا    :
تقديرنا  يلغي  ال  ذلك  لكن   ، االن�صغاالت 
خدمة  يف  وتفانيكم   ، الدوؤوب  لعملكم 
العمل  انتاجية  زيادة  يف  ي�صهم  ،ما  املواطنني 
نطمح  الذي  الروتني  من  ،ويخفف  االداري 
االجراءات  من  �صل�صلة  عرب   ، اللغائه  جميعا 
ال�صرطة  �صلك  يف  ال�صواغر  وملىء   ، كاملكننة 
عنا�صر  عدد  بزيادة  قمنا  ان  بعد  البلدية 

مراقبني  الختيار  مباريات  وجنري  االطفاء 
�صحيني يف امل�صلخ البلدي .

من   لكل  الدروع  الرئي�ص  قدم  اخلتام  ويف 
العالقات  و  االدارية  ال�صوؤون  دائرة  رئي�صة  
ع�صام  من  كل  و  ايليا  ندى  ال�صيدة  العامة 
منر  وحممد  اللوازم   ق�صم  رئي�ص  ا�صماعيل 

املوظف يف دائرة امانة املجل�ص البلدي .

االأهايل  �صكاوى  اىل  ا�صتمع  الغزال  الدكتور 
النفايات  رفع  حول  متحورت  والتي  مطواًل 
وتفعيل �صرطة البلدية داخل االأحياء ا�صافة 
بعدها  اأكد  وقد  ال�صيقة  الطرق  تعبيد  اىل 
يقلق  ما  لكل  الدائمة  متابعته  على  الغزال 
ال�صعد  خمتلف  على  االأهايل  بال  وي�صغل 
االمكانيات  �صمن  املطالب  بتحقيق  واعداً 

املتاحة والقوانني املرعية االجراء .
اأعد  حيث  الزاهرية  يف  كانت  الثانية  املحطة 
يف  ا�صتقبال  اللجان  وروؤ�صاء  الغزال  للدكتور 
اخلريية  والتعاون  اال�صالح   " جمعية  قاعة 
حممد  اجلمعية  رئي�ص  باملنا�صبة  واألقى   "
موؤكداً  باحل�صور  فيها  رحب  كلمة  احلزوري 

�صرورة التوا�صل الدائم مع اللجان والبلدية 
حتتاج  والتي  باملنطقة  النهو�ص  اأجل  من 
للكثري من اخلدمات �صيما منها املتعلق باأمور 
القرعلي  اأحمد  الدكتور  بدوره   . النظافة 
م�صرتكة  جلان  ت�صكيل  �صرورة  اىل  اأ�صار 
الزاهرية  يف  الهلية  واجلمعيات  البلدية  بني 

ملتابعة الن�صاطات الثقافية والرتبوية .
بدايتها  يف  �صدد  كلمة  األقى  الغزال  الدكتور 
على �صرورة متابعة التوا�صل امليداين �صارحاً 
اآلية العمل الهادفة اىل احياء االأحياء القدمية 
م�صرياً اىل اأن رئي�ص واأع�صاء املجل�ص البلدي 
ما  بكل  ي�صعون  املدينة  اأبناء  انتخبهم  الذين 
اأوتيوا من قدرات على م�صاعدة اأبناء االأحياء 

ال�صعبية ورفع الغنب عنهم بوا�صطة التوا�صل 
عليها  التي  االأهلية  اجلمعيات  مع  الدائم 
امل�صاكل  كل  اىل  البلدية  نظر  لفت  واجب 
اجلمعيات  م�صوؤويل  اأ�صئلة  على  الغزال  ورد 
التي  والربامج  الن�صاطات  كل  دعم  موؤكداً 
امل�صتوعبات  اأعداد  تتقدم بها كما وعد بزيادة 
احلي  الأبناء  و�صرح   ، الر�صمية  االأماكن  يف 
كيفية اال�صتح�صال على االأوذونات القانونية 
دون  امل�صتحدثة  الطرقات  بع�ص  لتعبيد 
االأهايل  مطالب  كل  بتحقيق  واعداً   ، رخ�ص 
املتخ�ص�صة  اللجان  قبل  من  درا�صتها  بعد 
ومبراقبة تنفيذ رخ�ص البناء و�صرورة ان�صاء 

احلدائق العامة . 

يف  الرتبوية  املنطقة  رئي�ص  وح�صور  برعاية 
اأقامت  �صحادة  الدين  ح�صام  اال�صتاذ  ال�صمال 
حفل  للبنات  الر�صمية  البداوي  مدر�صة 

تخريج طالباتها للعام 2010 – 2011
كلمة  ثم  اللبناين  الوطني  الن�صيد  بداية 
التي  طالب  خديجة  ال�صيدة  املدر�صة  مديرة 

طالباتها  عن  وحتدثت  باحل�صور  رحبت 
اجل  من  جمهودا  بذلوا  الذين  املتفوقني 
و�صكرت  وجناحاتهم  طموحاتهم  حتقيق 
وليد  د  ورئي�صه  االمنائي  الرباط  مركز 
غمراوي على م�صاعدتهم يف اجناح احلفل ثم 
كانت كلمة رئي�ص دائرة الرتبية ح�صام �صحادة 

متناوال تاريخ املدر�صة �صاكرا مديرة املدر�صة 
ال�صيدة طالب على جمهودها هذا وقد تخلل 
التعاون  نتاج  كانت  راق�صة  عرو�صات  احلفل 
ومركز  املدر�صة  يف  التعليمية  الهيئة  بني 
الرباط االمنائي ويف اخلتام مت توزيع الهدايا 

للفائزين وحفل كوكتيل.

كرمت بلدية �صري يف منطقة ال�صنية �صمايل 
املوؤمتر  اعمال  يف  امل�صاركني  املحامني  لبنان 
يف  وذلك  العرب  املحامني  الحتاد  الدائم 
�صري،  يف  املختار  مطعم  يف  اقيم  ع�صاء  حفل 
احمد  احلاج  �صري  بلدية  رئي�ص  كلمة  بداية 
ال�صنية  �صري  يف  بال�صيوف  رحب  الذي  علم 
حقوقي  ثقايف  علمي  موؤمتر  لكل  احلا�صنة 
الدائم  املكتب  ينتج  ان  ومتنى  ونقابي، 

والنجاح  املرجوة  النتائج  طرابل�ص  يف  املفتتح 
عن  علم  عرب  وقد  العرب،  حمامي  الحتاد 
العربي  الوطن  يف  يح�صل  ملا  باالمل  �صعور 
والعراق  فل�صطني  من  بداأ  قاهرة  ظروف  يف 
رئي�ص  كامة  كانت  ثم  كافة،  العربية  واالمة 
احتاد بلديات ال�صنية اال�صتاذ حممد �صعدية 
طرابل�ص  يف  املوؤمتر  انعقاد  ان  فيها  اعترب 
على  عافية  دليل  ال�صنية  اىل  وح�صورهم 

خليجهم  اىل  حميطهم  من  العرب  توحد 
امل�صريية،  ق�صاياهم  خمتلف  يف  ومتا�صكهم 
طرابل�ص  يف  املحامني  نقيب  دعا  وقد  هذا 
الوحدة  تر�صيخ  اىل  الداية  ب�صام  وال�صمال 
العربية مبواجهة االخطاء ، ويف اخلتام كانت 
كلمة املحامي احمد �صندب منبها خاللها من 
االخطار واملخططات التي تهدف اىل تق�صيم 

املنطقة العربية .
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الرتكي  وال�صياحة  الثقافة  وزير  من  بدعوة 
ال�صابط  رحمي  احلاج  زار  غوناي،  ارطغرل 
وحفيده ان�ص عبيد وابنته امال ال�صابط مدينة 
من  عدد  زيارة  تخللتها  الرتكية  ا�صطنبول 
يف  املهمة  وال�صخ�صيات  والفعاليات  امل�صوؤولني 

ا�صطنبول ومنهم: 
مفتي ا�صطنبول م�صطفى ت�صاغريجي ، باهادير 
بلديات  احتاد  رئي�ص  مكتب  مدير  جيليبوغلو 
العالقات  م�صوؤول  توبا�ص،  قادر  ا�صطنبول 
علي  الكربى  ا�صطنبول  بلدية  يف  اخلارجية 
لرئي�ص  �صابق  نائب  كاراكايا  جمال  ت�صيتني، 
بلدية امينونو) ا�صطنبول(، ع�صو جمل�ص بلدي 
�صابق وامل�صت�صار املايل الحدى كربى ال�صركات يف 
ا�صطنبول، مدير دورات تعليم القران والدرا�صات 
يف دار الفتوى يف ا�صطنبول ارجان باالبان، عرفان 
او�صتانداغ م�صاعد ومدير مكتب مفتي ا�صطنبول 
جان�صويو  جمعية  ممثل  كيبريوغلو  لطفي   ،
ورئي�ص بلدية �صابق، حممد باجلي مدير احدى 
من�صق  ا�صطنبول،  يف  ال�صياحة  �صركات  كربى 
م�صت�صارية  يف  اخلارجية  والعالقات  املطبوعات 

مكتب  مدير  فاريجي،  ادم  ا�صطنبول  اكادميي 
رئي�ص  ونائب  ا�صطنبول،  بلدية  رئي�ص  نائب 
العالقات  ورئي�ص  االنا�صول  �صباب  موؤ�ص�صة 
منظمة  مدير  مولوغلو،  �صريافاتن  اخلارجية 
للتاريخ  االبحاث  مركز   – اال�صالمي  املوؤمتر 
ايرين،  خالد  اال�صالمية  والثقافة  والفنون 
ال�صركات  كربى  احدى  مدير  اينال  وحممد 
زيارات  اي�صا  الرحلة  �صملت  كما  بور�صا،  يف 
للمتاحف واملزارات وعدد من االماكن التاريخية 
حفلة  ومرافقاه  ال�صابط  ح�صر  وقد  واالثرية 
لفرقة الرتاث العثماين اقيمت يف ق�صر توباكي 
كما زارا اقرباء الرئي�ص الرتكي ال�صابق ع�صمت 
با�صت�صافتهم  قاموا  الذين  بور�صا  يف  اينونو 
لليلتني.وكانت وزارة الثقافة وال�صياحة الرتكية 
قد تكفلت بكامل تكاليف الرحلة وكان ال�صابط 
ولوزير  اردوغان  طيب  رجب  للرئي�ص  قدم  قد 
الثقافة  ولوزير  اوغلو  داوود  احمد  اخلارجية 
فاروق  وللوزير  غوناي  ارتوغرول  وال�صياحة 
ت�صيليك �صورا تذكارية لن�صيبه الرئي�ص الرتكي 

ال�صابق ع�صمت اينونو.

االن�صة  على  خدام  فواز  ال�صاب  خطوبة  متت 
نبيلة ع�صافريي  يف جو عائلي مليئ بالبهجة 

ا�صرة الوفاق تتمنى للخطيبني حياة �صعيدة

جامعة  �صعبي،خرجت  و  ر�صمي  احتفال  يف 
والع�صرين  الواحدة  الدورة  طالب  البلمند 
يف  اجلامعة  مقر  يف  االخت�صا�صات   كافة  يف 
الكورة، يف ح�صور ممثل رئي�ص جمل�ص الوزراء 
النحا�ص،  نقوال  الدكتور  ميقاتي  جنيب 
وممثل عن قائد اجلي�ص العماد جان قهوجي 
النواب   العميد الركن اميل �صلوم و عدد من 

وعمداء الكليات واخلريجني وذويهم.

اخلرجون  ت�صلم  الوطني،  الن�صيد  بعد 
ايلي  الدكتور  اجلامعة  رئي�ص  من  ال�صهادات 
و�صط  اجلي�ص  مو�صيقى  انغام  على  �صامل 
فرح و هتافات الطالب و اهاليهم، ومن بني 
الزميل  كرمية  ال�صقال  مادونا  املتخرجني 
التي نالت �صهادة دكتورة يف  ال�صقال،  حم�صن 
ال�صقال  للزميل  مربوك  الف   ، العام  الطب 

منا ومن كافة اعالمي ال�صمال. 

للطالب  حت�صريية  دورة  العزم  �صباب  ينظم 
تخولهم  الثانوية   ال�صهادة  يف  الناجحني 
العلوم  لكلية  الدخول  امتحانات  خو�ص 
اللبنانية  باجلامعة  اعمال  وادارة  اقت�صادية 
هذه  يف  .وي�صارك  طرابل�ص  يف  الثالث  الفرع 
اكرث من 500 طالب  وتت�صمن مواد   الدورة 
واالقت�صاد   الريا�صيات  وهي  وهامة  ا�صا�صية 
للطالب  املواد  هذه  تقدمي   على  وي�صرف 

عدد من اال�صاتذة املتخ�ص�صني . وقد مت فرز 
ادارة االعمال  العديد من ال�صفوف  يف كلية 
يف اجلامعة اللبنانية الفرع الثالث  ال�صتيعاب 
ملدة  ت�صتمر  التي  الدورة  هذه  يف  امل�صاركني 

ا�صبوع .
احمد  العزم  �صباب  يف  االن�صطة  م�صووؤل 
اخلطيب او�صح:" ان الهدف من هذه الدورة 
هو م�صاعدة الطالب على خو�ص  امتحانات 

يف  ياتي  العمل  وهذا  اجلامعة  اىل  الدخول 
�صياق االن�صطة امل�صتمرة التي يقوم بها �صباب 
العزم لدعم امل�صرية الطالبية يف �صتى امليادين  
العزم  جمعية  على  بالغريب  لي�ص  وهذا 
بالطالب  تهتم  التي  االجتماعية  وال�صعادة 
التعليمية  مراحلهم  جميع  ويف  �صنني  منذ 
اىل  و�صوال  املدر�صي  الدعم  بربنامج  بدءاً 

اجلامعة". 

ب�صهادة  عبدو  عبري  الطالبة  فازت  لقد 
تتمنى  الوفاق  ا�صرة   ، واالجتماع  االقت�صاد 
للطالبة عبدو املزيد من النجاح                                         

مت حفل زفاف ال�صاب ب�صام عبد القادر املنال 
مربوك  الف  الدين،  عز  االء  ال�صابة  على 
حتيات  مع   ، والبنني  وبالرفاه  للعرو�صني 

الزميلة �صمر خ�صر

طرابل�ص  ملدينة  الثقايف  االإرث  الأهمية  نظرا 
يف  املنار  جامعة  يف  ال�صياحة  كلية  خ�ص�صت 
االإرث  هذا  دور  حول  خا�صة  ندوة  طرابل�ص 
على  للتعرف  للمدينة  ال�صواح  ا�صتقطاب  يف 
به  تزخر  ما  خالل  من  احل�صاري  تاريخها 
من  غريها  عن  متيزها  كنوز  من  املدينة 
املدن القدمية .اأقيمت الندوة �صمن فعاليات 
الربنامج الثقايف الذي نظمته كلية ال�صياحة 
يف اجلامعة وح�صرها عدد كبري من الباحثني 
وطالب اجلامعة يف كليتي العمارة والت�صميم 

وال�صياحة .

افتتحت الندوة املهند�صة روال الع�صي ال�صعدي 
يف  وم�صاهمتها  ال�صياحة  اأهمية  عن  بالكالم 
االإرث  دور  وعن  العامل.  االقت�صاد يف  تطوير 
م�صددة  لبنان  يف  ال�صياحة  تطوير  يف  الثقايف 
يف  ودورها  طرابل�ص  مدينة  اآثار  اأهمية  على 
ا�صتقطاب  نتيجة  املحلي  االقت�صاد  تنمية 

ال�صياح اىل املدينة.  
ثم حتدث د. م�صباح رجب: تكلم عن االمتداد 
التا�صع  القرن  نهاية  يف  لطرابل�ص  املديني 
الثقافية  ال�صياحة  اليجابيات  وتطرق  ع�صر. 
يف طرابل�ص و�صلبياتها على الرتاث العمراين 

واأكد على �صرورة و�صع ال�صوابط ال�صياحية 
ال�صرورية للحفاظ على املباين الرتاثية. 

وختمت الندوة د. راوية جمذوب بركة:
التي  التاريخية  املراحل  جممل  عن  تكلمت 
اىل  باال�صتناد  طرابل�ص  مدينة  على  تعاقبت 
الفن املعماري الذي اعتمد يف كل مرحلة مما 
�صكل تراثاً غنياً للمدينة وللبنان كما عر�صت 
للتنوع يف االآثار يف املدينة اإذ �صملت اجلوامع 
املولوية  والتكية  واخلانقات  واملدار�ص 
واالأ�صواق  واحلمامات  واخلانات  والكنائ�ص 

والقالع واالأبراج .

احلاج رحمي ال�صابط مع وزير الثقافة وال�صياحة

مفتي ا�صطنبول م�صطفى ت�صاغريجي و عرفان او�صتانداغ مدير مكتب املغتي

مدير مكتب نائب رئي�ص بلدية ا�صطنبول

عبيد مع مدير احدى كربى االوتيالت يف ا�صطنبول
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مدير التحرير
صهيب أيوب

سكرتيرة التحرير
هدى بياسي

هيئة التحرير
رشا رستم - صبا البزري - اورنيال عنتر -

طه الزيلع - سميحة جعفر - أماني العلي - ميساء منصور منسقة تنفيذية: ليال حبلص

بوك�صينغ  للكينغ  اللبناين  االحتاد  وبا�صراف  كرامي  عمر  في�صل  والريا�صة  ال�صباب  وزير  معايل  وح�صور  برعاية 
اقام رئي�ص جلنة ال�صمال للكينغ بوك�صينغ بطل لبنان واوروبا للمحرتفني هالل الن�صار بطولة كاأ�ص رئي�ص االحتاد 
اللبناين للكينغ بوك�صينغ وذلك يف مدينة امليناء على كورني�ص البحر بح�صورممثل عن معايل وزير الدفاع الوطني 
، ممثل عن معايل وزير الداخلية، ممثل عن معايل وزير املالية، ممثل عن النائب روبري فا�صل، ممثل عن اللواء 
ا�صرف ريفي، رئي�ص بلدية امليناء حممد عي�صى، رئي�ص بلدية طرابل�ص ال�صابق ر�صيد جمايل ،رئي�ص االحتاد اللبناين 
للو�صوكونغو جورج ن�صار، رئي�ص جلنة ال�صمال للبلياردو ال�صيد حممد بلطجي و ح�صد من ال�صخ�صيات ال�صيا�صية 
بوك�صينغ  للكينغ  ال�صمال  رئي�ص جلنة  كلمة  ثم  اللبناين  الوطني  بالن�صيد  بداية احلفل  واالجتماعية.  والريا�صية 
بطل لبنان واوروبا للمحرتفني هالل الن�صار الذي �صكر خاللها امل�صاركني يف هذه البطولة وكافة احل�صور وممثلي 
الوزراء كما �صكر وزير ال�صباب والريا�صة على رعايته لهذه البطولة  التي �صكلت حدثا ريا�صيا مهما يف مدينة املوج 
واالفق متوجها اي�صا بال�صكر العميق اىل رئي�ص واع�صاء جمل�ص بلدية امليناء وخ�ص بالتحية مدربه وا�صتاذه املدرب 
الكبري منري ال�صامي، ثم كانت كلمة رئي�ص االحتاد عبد الرحمن الري�ص ويف اخلتام مت توزيع اجلوائز على الفائزين. هالل الن�صار الوزير كرامي ورئي�ص االحتادالوزير في�صل كرامي يقدم درعا لر�صيد جمايل

ودرعا تقديريا لال�صتاذ عبد العزيز �صحادة

هالل الن�صار ي�صتقبل وزير ال�صباب والريا�صة

الوزير في�صل كرامي مع ممثلي الوزراء ورئي�ص االحتاد

�صورة تذكارية

مع املدرب منري ال�صامياخلبري الفرن�صي للفنون القتالية مع املدرب الدويل ه�صام الب�صتاينعبد الرحمن حمزة من نادي الهالل وقوى االمن الداخليح�صني احلرا�ص مع ممثل وزير الدفاع

ابراهيم �صروك مع ممثل اللواء ا�صرف ريفيحممد احلجة من نادي الهاللالفائز

االبطال على احللبةجلنة احلكاماحل�صور

مقدمة احل�صورمقدمة احل�صورهالل الن�صار ي�صتقبل الوفود

و�صيم املحمود من نادي الهاللودرعا اخر لل�صيد فادي كرومودرعا اخر للحكم
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Red Cross Str. Near Gourmand - Tripoli

Cell: +961 3 061656 Tel  : +961 6 217656

حتت عنوان الريا�صة بتجمعنا اأقامت جمعية CCPA  الدامناركية –فرع لبنان- من�صقية ال�صمال عدة اأحتفاالت ختامية للمخيمات 
الريا�صية التي جمعت اأكرث من 1000 طفل وطفلة يف كل من طرابل�ص- ال�صنية وعكار حتت رعاية وزير ال�صباب والريا�صة االأ�صتاذ في�صل 

كرامي، وبالتعاون مع روؤ�صاء البلديات يف املناطق- العزم للتنمية الريا�صية- موؤ�ص�صة ال�صفدي- موؤ�ص�صة موري�ص فا�صل،
وقد اأكد من�صق اجلمعية يف ال�صمال اأحمد فردو�ص، على اأهمية هذه املخيمات ومدى تاأ�صريها على االأطفال اإن جلهة التعاي�ص والرتابط، 
بني كل اأبناء املناطق على اإختالف اإنتماءاتهم ال�صيا�صية واملذهبية، ف�صاًل عن اإكت�صاف العديد من املواهب الواعدة التي �صوف يتم االأعتناء 
بها من اأجل تطوير قدراتها. من جهة ثانية �صرح رئي�ص اجلمعية الدامناركية يف لبنان، ع�صو اللجنة االأوملبية مازن رم�صان، اأن اجلمعية 
منذ العام 2005، وحتى اليوم تعمل دون توقف وتقوم من خالل املدربني واملن�صقني يف اجلمعية باإحياء مدار�ص كرة القدم املفتوحة لالأوالد 
يف خمتلف املناطق اللبنانية منوهاً باملجهود الكبري الذي يبذله من�صق اجلمعية يف ال�صمال الكابنت اأحمد فردو�ص بن�صر هذه املدار�ص عرب 

تاأليف اأندية يف خمتلف املناطق ال�صمالية، والتي  اأ�صبح عددها اليوم يفوق الثالثة والثالثون نادياً.

.. ولرئي�ص بلدية امليناء ال�صفري حممد عي�صى

رئي�ص اجلمعية مازن رم�صان يقدم درعا تقديريا
 ملمثل وزير ال�صباب والريا�صة يا�صر عبو�صي

قن�صل الدامنارك يف لبنان يقدم درعا تقديريا
ممثل العزم للتنمية الريا�صية د فوزي الفري

اداريي اندية ccpa يف ال�صمال ي�صاركون مبحا�صرة يف املدينة الريا�صية

اختتام املخيم الريا�صي يف منطقة حرف �صياد - ال�صنية

اختتام املخيم الريا�صي يف منطقة وادي خالد - عكار

ccpa اطفال املخيم ي�صكرون جمعية

االطفال يتجمعون حول كرة القدم

اطفال املخيم ي�صكرون اجلمعية

مدربي اندية ccpa  يخ�صعون لدورة تدريبية يف فندق ladje يف بريوت

اختتام املخيم الريا�صي يف امللعب البلدي يف طرابل�ص

االطفال امل�صاركني يف خميم طرابل�ص

االطفال امل�صاركني يف خميم عكار

االطفال امل�صاركني يف خميم ال�صنية

ودرعا للمثل موؤ�ص�صة ال�صفدي عز الدين حداد

ال�صبايا امل�صاركات يف املخيم

واي�صا لرئي�ص بلدية البداوي ماجد غمراوي

ودرعا ملمثل موؤ�ص�صة فا�صل د �صعد الدين فاخوري

ولرئي�ص بلدية طرابل�ص د نادر الغزال


