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حمليات

اختتام فعاليات �شارع الم�شاة لهذا ال�صيف

مديرية �أوتاوا في «القومي» والجمعية العربية الفل�سطينية

ّ
تنظمان �أم�سية لل�شاعر الفل�سطيني ابراهيم ن�صر اهلل

صور ـ محمد أبو سالم
ّ
«مشي تنمشي» ...فكرة ارتقت
بمضمونها إل���ى م��ع��ال��م ال��ت��ط�� ّور
وال��ح��داث��ة ،بعد أن وط��أت درج��ات
االزده���ار بخططها المتن ّوعة التي
جذبت المئات إليها على مدار صيف
 ،2014فكانت محط أنظار الكثيرين
ونالت ضجة إعالمية واسعة.
هذا النشاط الذي ّ
نظمته «جمعية
ال���ف���رح اإلع�لإم��ي��ة االج��ت��م��اع��ي��ة»
بالتعاون مع بلدية صور ،بعد إجراء
استفتاء ج��اءت نتيجته إيجابية
بضرورة تنظيم المشروع (أكثر من
 98في المئة موافقة من السكان
وأص��ح��اب المؤسسات التجارية
هناك) .و ُق��دّم المشروع إلى البلدية
لتبدأ فعالياته كل سبت طوال الصيف،
فش ّكل نقطة متميزة من التنسيق،
إذ ُق ّسم شارع «ج��ادة الرئيس نبيه
ب���ري» (ش���ارع ال��م��ش��اة) إل��ى أرب��ع
نقاط شملت الشارع الممتد من مطعم
الساحة مرورا ً بـ«كافيه تير»« ،نون
كافيه»« ،أوت��ي��ل موريكس»« ،كان
زم��ان»« ،مقهى الجركس» ،وصوال ً
إلى «مقهى  ،»Oreganoفتميّزت
كل مساحة بخطواتها الالفتة بعد
أن تو ّلى التنسيق الميداني عناصر
«جمعية الفرح».
ك��ان السبت ه��و ال��ي��وم المنتظر
ل��ل��ن��زول إل��ى ال��ش��ارع م��ن الساعة
السادسة مسا ًء حتى الثانية عشرة
ليالً ،والجلوس في المطاعم والمقاهي
أو المشي بك ّل ح ّرية مع األطفال الذين
وج��دوا الفر=صة لركوب الد ّراجات
الهوائية وال��رك��ض واللعب ط��وال
ال��وق��ت ،م��ن دون خ��وف م��ن م��رور
السيارات.
عدا ذلك ،كان «موقع صوت الفرح»

5

جانب من الحضور

ّ
بطرق مختلفة ،فكان كل
يبث البهجة
ٍ
سبت له محطته الخاصة التي ض ّمت
مسابقاتٍ وم��ن��اف��س��اتٍ وتحدياتٍ
وألعابًا متن ّوعة مع توزيع هدايا
على الفائزين .وكان ك ّل يوم يشهد
مشاركة معينة خ��اص��ة باألطفال
من حضور مه ّرجين والشخصيات
الكرتونية المختلفة وغيرها من
الفقرات الترفيهية والفنية التي كانت
تلفت أن��ظ��ار الجميع ل��ت��زداد أع��داد
الحاضرين في كل م��رة ،خصوصا ً

أنه كان يحمل بين طيّاته وقفات ع ّز
وتضامن ودعم من خالل تنظيم وقفة
تضامنية مع غ ّزة ،وأخرى مع الجيش
اللبناني ،كما شهد ع��دّة نشاطات
مثل مهرجان التزلج ،بطولة الكيك
بوكسينغ ،عيد الفطر وعيد الغدير،
وكذلك تنظيم معارض رسم وأشغال
يدوية وكل ما بإمكانه تثبيت صور
كمدينة سياحية فكان الشارع حيويا ً
بامتياز طوال فترة تنظيمه.
وك���ان���ت ل��ف��اع��ل��ي��ات ال��م��دي��ن��ة

وشخصياتها زيارات دائمة لمتابعة
األج��واء ،من وزراء ون��واب ورؤس��اء
مؤسسات وف ّنانين
بلديات وأصحاب ّ
وضباط «اليونيفيل» وجمعية تجار
ص���ور ،بمتابعة دائ��م��ة م��ن رئيس
بلدية صور المهندس حسن دبوق
ونائبه ص�لاح ص��ب��راوي ،ورئيس
لجنة اإلعالم المحامي خضر عكنان،
وأع���ض���اء ال��ب��ل��دي��ة ال��ذي��ن لمسوا
إيجابية متواصلة من تفعيل الشارع
بهذه الطريقة المعاصرة .كان ذلك

بمواكبة شرطة البلدية التي قامت
بحفظ النظام وحماية المشاة بكل
جهد ،وبتواجد ال��ق��وى األمنية من
جيش ودرك لتأمين حماية المواطنين
وسالمتهم.
ومع انتهاء فصل الصيف ،ارتأت
بلدية صور اختتام فعاليات شارع
المشاة مع بدء هطول األمطار ،ليعود
في السنة المقبلة بالوتيرة نفسها من
الحماسة والمشاركة في ب ّ
��ث روح
الفرح في كل زاوية من زوايا الشارع.

متابعة �أ�ضرار العا�صفة �شما ًال ...خير في ال�ضنية ولبكي في عكار

خير مجتمعا ً مع فاعليات الضنية
عقد رئيس الهيئة العليا لإلغاثة اللواء محمد
خير اجتماعا ً مع بلديات الضنية ،في مقر اتحاد
البلديات في بخعون ،بحث معهم السبل الكفيلة
من أجل تقديم مساعدات للبلدات المتض ّررة من
ج ّراء السيول واالنهيارات التي رافقت العاصفة
ليل الجمعة ـ السبت الماضي ،ومسح األضرار
وتقديم التعويضات إل��ى المتض ّررين ،وذلك
بحضور عدد من المهندسين.
وأ ّك��د خير لرؤساء البلديات النية الصادقة
للمساعدة ،وق���ال« :م��ا نطلبه منكم التعاون
في ما بيننا ،وسندعمكم من أجل رفع األضرار
وإعطاء التعويضات للمتضررين ضمن اإلمكانات
المتاحة».
وتابع« :سنجري خالل  48ساعة مسحا ً أوليا ً
تخمينيا ً من أجل رفعه إلى مجلس ال��وزراء قبل
جلسته التي سيعقدها غدا ً الخميس (اليوم) ،على
أن ننجز المسح النهائي والكامل في وقت الحق،
من أجل تأمين مساعدات عاجلة للمتض ّررين،
وكي ال نترك الناس في الشوارع ،ونرفع األضرار
عن الطرقات ،التزاما بتوجيهات رئيس مجلس
الوزراء تمام سالم ،الذي يتابع األمر معنا ساعة
بساعة».
وأوض��ح خير أنّ سالم وعد بإعطاء مجلس
ال���وزراء سلفة مالية عاجلة في جلسة اليوم،
تتراوح بين  30و 40في المئة من قيمة األضرار،
وقال« :نتوقع ألاّ يعارض أحد إعطاء السلفة».
وتم ّنى خير على رؤساء البلديات والمختارين
والفاعليات واألهالي المتض ّررين التعاون مع
الدولة والجهات الرسمية في هذا الموضوع .الفتا ً
إلى أنّ جهات عربية ودولية مانحة عرضت تقديم
المساعدات والمشاركة في التخفيف من معاناة
األهالي المتض ّررين ،و«علينا متابعة هذا الملف
حتى نهايته لنحصل على النتيجة المرج ّوة».

 ...ولبكي في عكار
وق��ال رئيس إتحاد بلديات الضنية محمد
سعدية« :نحن ال نطالب بإعطائنا تعويضات،
فقد اعتدنا وتأقلمنا كل سنة مع األضرار والكوارث
التي تلحق بنا ،كما أن إعطاء التعويضات ليس
سياسة ناجحة ،بل المطلوب تأمين بنى تحتية
جيدة لنتمكن من مواجهة أيّ كارثة طبيعية.
أصيبت الضنية بكارثة كبيرة نتيجة الخراب
الكبير الذي أصاب الطرقات ،وانهيار أجزاء كبيرة
من شبكة مياه الصرف الصحي التي تح ّولت إما
إلى األراضي الزراعية أو إلى مصادر المياه ،وسط
مخاوف من حصول انهيارات أخرى إذا تع ّرضت
المنطقة لعاصفة أمطار جديدة».
وتم ّنى سعدية على اللواء خير نقل معاناة
األهالي في الضنية إلى رئيس الحكومة ،وأن
يسأل وزارات الخدمات ،وتحديدا ًوزار َت ْي األشغال
والطاقة ع ّما قدّمتاه للضنية من مشاريع بنى
تحتية ،علما ً أن أحد األسباب الرئيسية للكارثة
التي حلّت بالمنطقة م ّ
��ؤخ��راً ،تنفيذ المشاريع
سيء».
بشكل ّ
واعتبر نائب رئيس اتحاد بلديات الضنية
حسين هرموش أن أحد األسباب الرئيسة لفيضان
المياه والسيول ووقوع الكارثة ،يقع على عاتق
وزارة الطاقة والمياه التي لم تقم بتنظيف األودية
ومجاري وقنوات الريّ من األوساخ والمخلفات،
كما أن وزارة األشغال تتحمل المسؤولية أيضا ً
ّ
وتنظف مسارب تصريف
ألنها لم تصن الطرقات
مياه األمطار قبل موسم الشتاء.
واعتبر رئ��ي��س بلدية سير أح��م��د علم «أنّ
المساعدة المالية البسيطة التي عرضت علينا من
قبل هيئة اإلغاثة في اليوم األول من وقوع الكارثة
عندنا ،وهو مليون ليرة لبنانية ،أمر غير مقبول
أبداً ،ونحن قد ن ّتجه إلى التصعيد إذا لم نصل إلى
مطالبنا» ،داعيا الرئيس سالم إلى زيارة الضنية

لالطالع على حجم الكارثة التي أصابت منطقة
تشكل أكثر من  10في المئة من مساحة لبنان.
اما رئيس بلدية قرصيتا محمد علوش ،فأشار
إلى أن بلدته منكوبة على كل الصعد ،وأنه إذا لم
تم ّد الدولة يد المساعدة ،فسيتجه األهالي إلى
التصعيد.

لبكي

وت��اب��ع محافظ ع��ك��ار ع��م��اد لبكي أوض��اع
القرى والبلدات العكارية التي نكبتها العاصفة،
واالضرار التي ألحقت ببناها التحتية وبمواسم
المزارعين وممتلكات األه��ال��ي ،وذل��ك في لقاء
حضره رؤساء بلديات البلدات المتض ّررة الذين
أطلعوا لبكي على ما هو حاصل وعلى حجم
األضرار ،وما قامت به البلديات خالل العاصفة
وبعدها .كما تناول البحث التحضير للعاصفة
المقبلة والتدابير االحترازية التي يجب اتخاذها
وأهمية مواصلة السعي لدى الهيئة العليا لالغاثة
والجهات المعنية في الدولة إلقرار التعويضات
الالزمة لألهالي ،خصوصا ً أنّ البلديات ال قدرة
مالية لديها للتصدي لهذه الكارثة.
وطلب لبكي إع��ط��اءه تقارير م��ن البلديات
المعنية وص���ورا ً ع��ن األض���رار ،وال��ت��ع��اون من
البلديات في ما بينها وضرورة «تعزيل» األقنية
واستئجار اآلليات الالزمة لهذا الغرض في حال
عدم تو ّفرها في البلديات.
وكان تركيز أساسي على التباطؤ في تنظيف
قناة ريّ نهر البارد من وزارة الطاقة ،والتي شكلت
العامل االساس للفيضانات في البلدات الواقعة
على ض ّفتيها من مجرى النهر البارد وصوال ً إلى
بلدة دير دلوم ،مرورا ً ببلدات ببنين والقرف وبرج
العرب.
وكان لبكي قد استهل اللقاء بشكر البلديات

« »Open Mindsو«الإنجيلية» ـ اللويزة
برنامج ْين للطالب ذوي االحتياجات الإ�ضافية
تطلقان
َ
أطلقت جمعية « »Open Mindsوالمدرسة اإلنجيلية للبنين
متخصصين للتالمذة الذين
والبنات في اللويزة ،برنامجين تعليميين
ّ
يعانون صعوبات تعلّمية ،والتالمذة ذوي االحتياجات اإلضافية .وذلك
برعاية وزير التربية الياس بو صعب ممثالً بمدير عام ال��وزارة فادي
يرق ،ورئيس غرفة الصناعة والتجارة في بيروت وجبل لبنان محمد
متخصصين وأهالي وتالمذة.
شقير وأساتذة
ّ
بدأ االفتتاح بكلمة لرئيسة « »Open Mindsغيدا غدار ،شكرت فيها
الحضور ورئيس المدرسة الدكتور ستيف وايت الذي كان داعما ً أساسيا ً
التوحد في
لهذا المشروع منذ انطالقته من خمس سنوات ،بدمج أطفال
ّ
الصفوف التقليدية مع متابعة خاصة ألوضاعهم.
وأضافت« :م ّرة جديدة منح الدكتور وايت الجمعية فرصة ترميم
الطابق العلوي مع صفين في الطابق الثاني من المدرسة ،واستطعنا
في فترة زمنية قصيرة ج�� ّدا ً ال تتعدّى  40يوماً ،تأمين جناح كامل
لذوي االحتياجات اإلضافية ،وسيستقبل  18تلميذا ً إلكمال مراحلهم
الدراسية».
وأ ّكدت أنّ الجمعية تسعى إلى تحقيق هدفها في دمج ذوي االحتياجات
اإلضافية في كل مظاهر الحياة االجتماعية ،وأن يع ّمم هذا النموذج على
كل المدارس اللبنانية بدعم من وزارة التربية ،وتأمين الهدف االكبر أال

وهو تأمين فرص عمل لهم لتأمين حياتهم كأيّ إنسان طبيعي.
وقال ممثل عميد المركز الطبي في الجامعة االميركية محمد الصايغ
زي��اد غ��زال« :ك��م نحن بحاجة اليوم إل��ى عقول منفتحة أو Open
 ،Mindsلكي نرى االمور بطريقة مختلفة وب ّناءة ،ولنتعامل مع بعضنا
بطريقة مختلفة على رغم اختالفنا».
وألقى وايت كلمة تحدث فيها عن تجربته مع «،»Open Minds
والتعاون بينهما ،وشكر الجمعية على إنجازها هذا المركز في مدرسته،
المتخصصين واأله��ال��ي على تضحياتهم ومعاناتهم
والمعلمين
ّ
وإصرارهم على إيصال هؤالء االوالد إلى ب ّر األمان في مسيرة حياتهم.
وطالب بمساعدة حكومية لحاالت كهذه ،ألنها مكلفة للغاية ،وعبء
يرزح تحته االهالي في سبيل تعليم أبنائهم.
ثم كانت كلمة يرق الذي ن ّوه بجهود الجمعية في مجال مساعدة
األطفال ذوي االحتياجات اإلضافية ،وضرورة دعمهم ودعم الجمعية.
وأكد أنّ وزارة التربية والمديرية العامة للتربية تلتزمان كل االلتزام
لتسهيل يوميا ً ما تستطيع في ظل حدّة الظروف الصعبة التي تم ّر بها
البالد.
ثم جال الحضور في المركز الجديد ّ
واطلعوا على سير العمل فيه.

على الجهد الذي بذلته وعلى التعاون الذي حصل
إزاء هذه الكارثة .وقال« :المهم أن ال اصابات في
األرواح ،واقتصرت االضرار على الماديات».
ولفت إلى أنه كان على تواصل دائم مع اللواء
خير ،ووضعه في صورة الوضع القائم لكونه
ّ
بغض النظر
الجهة المسؤولة عن أعمال االغاثة
عن النتائج.
وأض��اف لبكي أن��ه طالب مخافر ق��وى االمن
ال��داخ��ل��ي ف��ي مختلف ال��م��ن��اط��ق ال��م��ت��ض�� ّررة
باستقبال شكاوى المواطنين المتض ّررين وفتح
محاضر رسمية بها« ،كي ال نترك أيّ ثغرة في هذا
االطار ،كما جمعنا عددا ً كبيرا ً من الصوَر لض ّمها
ّ
الملف».
إلى
وختم« :إنّ موضوع االض��رار سيكون مدار
بحث ومتابعة خ�لال االجتماع ال��ذي سيعقد
الساعة  11من يوم الثالثاء المقبل في مجلس
النواب ،بحضور وزراء الطاقة والمال واألشغال
العامة والنقل ،وأمين عام الهيئة العليا لالغاثة
اللواء خير».
وحضر االجتماع :رئيس اتحاد بلديات وسط
وساحل القيطع أحمد المير ،المدير اإلقليمي
للدفاع المدني في محافظة عكار خضر طالب
ورؤس���اء بلديات :ببنين ،برقايل ،دي��ر دل��وم،
مجدال ،قبة شمرا ،المحمرة ،وادي الجاموس،
برج العرب ،الحصنية ،الحميرة ومختار بلدة
مشتى حسن.
وكان لبكي قد ترأس اجتماعا ً أمنيا ً في مكتبه
في س��راي حلبا الحكومية ،حضره قائد سرية
درك عكار االقليمية المقدّم ماجد االيوبي ،المقدم
نديم عبد المسيح آمر مفرزة حلبا القضائية،
ال��م�لازم أول علي ضاهر رئيس مكتب شعبة
المعلومات في عكار .وجرى البحث في الشؤون
األمنية المتصلة بمحافظة عكار.

ّ
المخدرات»
«الوطنية لمكافحة
تجتمع في طرابل�س
عقدت الهيئة الوطنية لمكافحة المخدّرات اجتماعها
الشهري في غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس
والشمال ،وألقى رئيس جمعية الشباب اللبناني للتنمية
(برنامج مكافحة المخدّرات) ومنسق عام الهيئة الوطنية
لمكافحة المخدّرات ال��م��د ّرب محمد مصطفى عثمان كلمة
تحدّث فيها عن استحصال موافقة من وزارة التربية إللقاء
محاضرات وتنظيم ن��دوات توعوية ح��ول آف��ة المخدّرات
وإج��راء مسابقات في المدارس الرسمية للسنة الدراسية
الحالية ،وذلك في أربعين مدرسة ،موضحا ً أنّ لجنة تربوية
س ُتش ّكل للتنسيق مع المدارس.
وقدّم المشاركون مداخالت واقتراحات ،فدعا القاضي نبيل
متخصصين
صاري إلى العمل على إع��داد متط ّوعين جدد
ّ
بتوعية األهل .فيما اقترحت هدى صباغ وضع المسابقات
من الجميع ومن االختصاصيّين .وطلبت سلوى فاضل إعادة
متخصص في التوعية ،وطالبت ليال
تنظيم دورة محاضر
ّ
حمزة األهل بعدم السكوت عن مشاكل أوالدهم كون الشخص
المتعاطي إنسان مريض ال مجرماً .وطالبت ربى شلق بإعادة
تأهيل االشخاص الذين تابعوا دورات تدريبية.
وخلص المجتمعون إلى إجراء دورة لالساتذة في المدارس،
وحدّد  20الجاري موعدا ً لبدء المحاضرات في المدارس.
ُ

أقامت مديرية أوت��اوا المستقلة في الحزب السوري
القومي االجتماعي ،والجمعية العربية الفلسطينية أمسية
شعرية للشاعر الفلسطيني ابراهيم نصر الله ،وذلك في
قاعة كنيسة الكاثوليك في أوتاوا.
حضر األمسية مدير المديرية يوسف الغريب وأعضاء
هيئة المديرية ،كما حضرها ممثل السفير الفلسطيني
حمدي أب��و علي ،رئيس الجمعية الفلسطينية برهان
شحروري مع حشد من أبناء الجالية الفلسطينية ،وفد من
الجمعية األردنية ض ّم يونس العمري ،عصام عدي ومحمد
الشريف ،وجمع من القوميين والمواطنين.
رح��ب فيها
وألقى مذيع المديرية أحمد الحاج كلمة ّ
بالحضور ،وتحدّث عن أهمية الشعر في حياة المجتمعات،
من ّوها ً بشعراء األمة من إرث جلجامش إلى جبران خليل
جبران وكمال خير بك وسميح القاسم ومحمود درويش،

وتميم البرغوتي إلى ابراهيم نصر الله.
وأض��اف« :من أرض البطولة واالنتصار على العدو
الصهيوني في جنوب لبنان وغ ّزة ،من إرث سرجون إلى
القسام وخالد
يوسف العظمة وسعيد العاص وع ّز الدين
ّ
علوان وسناء محيدلي ،من ك ّل المقاومين شهداء وأحياء
ّ
يخط في كتاب المجد قصائد البطولة».
ثم ألقى عضو الجمعية الفلسطينية هاني ناصر كلمة
ع ّرف خاللها بالشاعر ابراهيم نصر الله .الذي ألقى عددا ً
من قصائده الوطنية والقومية ،ليو ّقع بعدذلك مجموع ًة
من كتبه الشعرية والوطنية.
وفي الختام ،أعلن الغريب عن افتتاح معرض الكتاب
العربي الوحيد ال��ذي تقيمه المديرية في التاسع من
تشرين الثاني بمناسبة عيد تأسيس الحزب ،والمعرض
يُقام للسنة الثامنة عشرة على التوالي.

مذكرة تفاهم لتعزيز التنمية المحلية
في الجرد الأعلى ـ بحمدون
ُو ّق��ع��ت أم��س م��ذ ّك��رة تفاهم بين
اتحاد بلديات الجرد األعلى ـ بحمدون
ممثل ًة برئيسها يوسف شيّا ،وفريق
من االتحاد األوروب���ي مم ّثالً بوالتر
ف��ان دام .وذل��ك في مقر االتحاد في
ص��وف��ر ،بحضور أع��ض��اء االت��ح��اد
ورؤس���اء ال��ب��ل��دي��ات ،وممثلين عن
المجتمع المدني والجمعيات والفريق
األوروبي.
وبموجب مذكرة التفاهم ،سيقوم
الفريق األوروب���ي بمساعدة اتحاد
بلديات الجرد األعلى ـ بحمدون في
وض��ع خطة استراتيجية لتعزيز
التنمية المحلية للبلديات والقرى،
من خالل عملية تشا ُرك في التخطيط.
وتتض ّمن :اختيار ات��ج��اه التنمية
المستقبلية ل�لات��ح��اد والبلديات
األعضاء فيها :أي قطاعات اقتصادية
واجتماعية ،اختيار مشروع إنمائي
واحد على األقل بهدف تحفيز النمو
ف��ي المديين المتوسط والطويل،
واستراتيجية للحصول على التمويل،
ق��درة االت��ح��ادات في االعتماد على
ذاتها مستقبالً من ناحية التخطيط
للتنمية.
وقال شيّا في كلمة ألقاها« :لم يعد
س�� ّرا ً أن التنمية في اتحاد بلديات
ال��ج��رد األع��ل��ى ـ بحمدون يجب أن
توضع لها خطة استراتيجية ،وهذه
الخطة تحتاج إل��ى عنصر بشري

يملك ال��ط��اق��ات العلمية .م��ن هنا
جاء التعاون بين االتحاد االوروبي
وال��م��ك��ات��ب ال��م��ت��خ��ص��ص��ة ح��ول
االنماء ،وهو السبيل الوحيد لتنظيم
ملفات اقتصادية ،ثقافية ،تربوية
وسياحية .وإن توقيع االتفاق مع
االتحاد االوروبي سيكون نقلة نوعية
وخطة أولى علمية من أجل التنمية
المستدامة في منطقة االتحاد .ننظر
إلى هذه الخطة بعين من التفاؤل،
ولكننا ننتظر األعمال».

وأ ّكد فان دام أن االتحاد األوروبي
يم ّول هذا التعاون ألنه يرغب في أن
تشهد اتحادات البلديات اللبنانية
تط ّورا ً وازده��اراً ،والتغلب على عد ٍد
من المشاكل التي تواجهها في هذا
ال��وق��ت ال��ص��ع��ب .وال��ه��دف إع��ط��اء
االتحادات األدوات لتحديد مشاريع
��س الحاجة
التنمية التي ه��ي ب��أم ّ
إليها ،والحصول على التمويل الالزم
لتحقيقها ،وبالتالي تمكينها من اتخاذ
القرارت وبناء مستقبل القرى.

شيّا وفان دام يتبادالن االتفاقية

�سفارة النم�سا تحتفل بعيدها الوطني
في مركز ال�صفدي
أقامت السفارة النمسوية بالتعاون مع «مؤسسة
ال��ص��ف��دي» ،حفالً موسيقيا ً بمناسبة العيد الوطني
النمساوي ،وذلك في قاعة مسرح مركز الصفدي الثقافي
في طرابلس.
حضر الحفل أح��م��د الصفدي ممثالً النائب محمد
الصفدي ،السفيرة النمسوية أورس��وال فهرينغر وفريق
عمل السفارة ،الدكتور جورج جالد ممثالً رئيس بلدية
طرابلس الدكتور ن��ادر الغزال ،الوزير السابق العميد
سامي منقارة ،الدكتور جالل كساب ممثالً نقيب أطباء
األسنان في الشمال الدكتورة رحيل الدويهي ،القاضي
طارق زيادة ،أمين سر غرفة التجارة في الشمال توفيق
دبوسي ،مدير عام مؤسسة الصفدي رياض علم الدين،
وحشد كبير من المهتمين من طرابلس والشمال.
رح���ب فيها
استهلت األم��س��ي��ة بكلمة لعلم ال��دي��ن ّ
وخص السفيرة النمسوية بتحية خاصة،
بالحضور،
ّ
ون ّوه بإيمانها بطرابلس ،عاصمة الشمال ،وأحقية أهلها

بالفرح ،إذ أقامت في بداية عهدها كسفيرة للنمسا ،حفلين
فنيين كبيرين في المدينة ،متحدّية بذلك الظروف األمنية
التي كانت سائدة.
وعن التعاون مع السفارة قال علم الدين« :ها نحن
اليوم نشهد انطالقة مسيرة التعاون في ما بيننا من
الباب الثقافي ،ومن خالل هذا الحفل ،ونأمل أن يثمر هذا
التعاون ليشمل مروحة أوس��ع من البرامج وفي ش ّتى
المجاالت؛ فالحاجات التنموية كثيرة لطرابلس والشمال،
والقدرات متو ّفرة لضمان تنفيذ تلك البرامج».
تحب
وألقت فهرينغر كلمة قالت فيها« :فعالً طرابلس
ّ
الحياة ،وأردن���ا م��ن خ�لال األمسية أن تكون مناسبة
لالحتفال أيضا ً مع أهل طرابلس والشمال .وهذا الحفل
ج��زء صغير م ّما تستحقه طرابلس .فالمدينة تحتاج
بشدة إلى التنمية ورغد العيش ،ونحن نأمل أن نساهم
بكل قدراتنا في دعم مسيرة التنمية في طرابلس بالتعاون
مع مؤسسة الصفدي ،وكل مك ّوناتها».

