وطنية  -طرابلس  -استقبل رئيس بلدية طرابلس المهندس احمد قمرالدين في مكتبه في القصر
البلدي ،وفدا من خبراء المعهد العربي للتخطيط ،وهو مؤسسة عربية إقليمية مستقلة غير
ربحية ،مقرها دولة الكويت وتهدف إلى دعم التنمية االقتصادية واالجتماعية في الدول العربية.
وضم الوف د مدير الجهاز االداري كريم عادل درويش ،كبير المستشارين الدكتور بلقاسم العباس،
مدير المشروعات الصغيرة الدكتور إيهاب المقابلة ،والخبير الدكتور نواف ابو شمالة .بحضور مدير
دار العلم والعلماء الدكتور عبدالرزاق قرحاني ،المستشار اإلعالمي في البلدية محمد سيف .
وأوضح درويش ان "الزيارة تأتي في إطار تعزيز أواصر التعاون بين المعهد العربي للتخطيط وبلدية
طرابلس والهيئات والجمعيات األهلية واالقتصادية في المدينة ،بهدف تعزيز وبناء وتطوير
القدرات والطاقات البشرية واالقتصادية واإلنتاجية ،وهذا التعاون سوف تترجم نتائجه على أرض
الواقع لينعكس ايحابا على أحوال المواطنين ،وليوفر زخماً قوياً إلطالق دور أوسع للقطاع الخاص
في تعزيز تنمية قضاء طرابلس ،من خالل إعداد خارطة استثمارية لمدن الفيحاء ،حيث تكمن أهمية
هذه الدراسة انها تبنى على أسس علمية وعلى دراسات ميدانية لتحديد القطاعات واألنشطة

االقتصادية األكثر جدوى للمستثمرين ،والتي تصب كذلك في صالح التنمية والتطور على مستوى
القضاء ".وقال" :نحن ننفذ برنامجا واسعاً في مجال بناء القدرات وصقل المهارات للعديد من كوادر
القضاء وذلك في مجالت متعددة من بينها دراسات الجدوى وتقييم المشاريع ،تنمية القطاع
الخاص ،والتنمية الزراعية .وباإلضافة الى البرامج التدريبية فإن مشروع دراسة الخارطة
استثمارية  ".ولفت إلى أن "المعهد العربي للتخطيط بالكويت ينظم حاليا مع جمعية النهوض
اللبناني للدراسات والتمكين وغرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس والشمال برنامج
تدر يبي تخصصي متقدم ،بعنوان "تدريب المدربين في مجال ريادة األعمال والمشروعات الصغيرة
والمتوسطة" ،وذلك من  15ولغاية  26نيسان الجاري ،يشرح أساليب تدريب وتطبيقات تدريبية
عملية في مجال ريادة األعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ،ويشارك في هذا البرنامج
التدريبي عضو مجلس بلدية طرابلس رئيس لجنة الحدائق والبيئة .المهندس محمد نور األيوبي ".
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وتحدث خوري عن "شدور المعهد وأهميته ،ودوره في تعليم شباب طرابلس اللغات األجنبية
السيما اإلنكليزي ،وتعليم األجانب اللغة العربية".

شراكة بين غرفة طرابلس والعهد العربي للتخطيط وجمعيتي
العزم والنهوض في البرنامج التدريبي في مجالي ريادة األعمال
والمشروعات الصغيرة
شهدت غرفة طرابلس والشمال ،إطالق برنامج تدريب المدربين في مجال ريادة
األعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة في الجمهورية اللبنانية ،وذلك بشراكة
مع المعهد العربي للتخطيط في الكويت وجمعيتي العزم والنهوض اللبناني
للدراسات والتمكين.
البداية ،كانت مع كلمة ترحيبية من رئيس غرفة طرابلس والشمال توفيق دبوسي
أثنى فيها ″على الشراكة اللبنانية والعربية من طرابلس الكبرى وشدد على إعتبار

أن طرابلس هي “حاضنة منطقة شمال لبنان وكل الساحل العربي وتمتلك القدرة
ً
تثماريا وإقتصاديا
على إحتضان كافة التطلعات النهضوية اللبنانية والعربية إس
ً
وإنمائيا ،كما يسعدني أن أعرب عن إعتزازي بالشراكة مع معالي النقيب رشيد درباس
الذي طالما آمن بشراكته معنا.″
وتحدث بالمناسبة معالي النقيب رشيد درباس فقد أثنى على ″الدور المميز الذي
تمتاز به مسيرة غرفة طرابلس والشمال بقيادة الرئيس توفيق دبوسي ،كا أعرب عن
ً
أيضا بالشراكة القائمة بين غرفة طرابلس ومعهد العربي للتخطيط الذي
إعتزازه
يضم نخبة من اإلختصاصيين والخبراء معربا عن سعادته بأن تكون جمعية النهوض
شريكة أساسية مع الغرفة والمعهد وتمنى النجاح لللبرنامج التدريبي والغاية التي
إنعقد من أجلها في غرفة طرابلس.″
أما الدكتور عبد الرزاق قرحاني ،رئيس مجلس إدارة ″دار العلم والعلماء ″لفت فيها
الى أهمية عالقات التعاون مع المعهد العربي للتخطيط وغرفة طرابلس والشمال
ً
مستعرضا الهدف من البرنامج الذي
وجمعية النهوض اللبناني للدراسات والتمكين،
يساعد المتدربين على إكتساب المهارات األساسية الالزمة إلدارة ومتابعة العملية
التدريبية في مجالي ريادة االعمال والمشروعات الصغيرة من جانب خبراء المعهد
العربي للتخطيط ودعم اإلستثمارات والتنمية واإلقتصادية في لبنان والدول العربية
.″
كان ذلك وسط حضور كثيف لعدد واسع من المشاركين في البرنامج التدريبي من
طرابلس والشمال ومختلف المناطق اللبنانية وتدور حلقاته في مقر غرفة طرابلس
في الفترة الواقعة ما بين  15و  26نيسان  /أبريل الجاري ويتقاسم الدورات التدريبية
المتخصصة كل من ا.د حسين الطالفحة و ا.د .إيهاب مقابلة.

