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»°TófO ≈∏«d

á˘°VhQ á˘jƒ˘fÉ˘K AÉ˘æ˘˘eCG ¢ù∏› ΩÉ˘˘bCG
áÑ°SÉæÃ ’ÉØ˘à˘MEG ¢ù∏˘HGô˘£˘H AÉ˘ë˘«˘Ø˘dG
á˘«˘bÉ˘Ø˘JEG ™˘«˘˘bƒ˘˘à˘˘d »˘˘Ñ˘˘gò˘˘dG π˘˘«˘˘Hƒ˘˘«˘˘dG
∫ÉØWC’G ájÉYQ á«©ªL ÚH ácGô°ûdG
‘ á«eÓ°SE’G ¥ÓNC’G ΩQÉµe á«©ªLh
¬˘˘˘æ˘˘˘«˘˘˘M ‘ â°†aG »˘˘˘à˘˘˘dGh ¢ù∏˘˘˘˘HGô˘˘˘˘W

.ÉeÉY Ú°ùªN πÑb ájƒfÉãdG AÉ°ûfEÉH
‘ º˘˘«˘˘bG …ò˘˘dG ∫É˘˘˘Ø˘˘˘à˘˘˘ME’G ô˘˘˘°†Mh
¬˘dE’G ó˘Ñ˘Y Qƒ˘à˘có˘dG á˘jƒ˘fÉ˘˘ã˘˘dG ìô˘˘°ùe
,»JÉ≤«e Ö«‚ ¢ù«FôdG Óã‡ »JÉ≤«e
¢ù«FôdG …hÉ≤°ùe ôªY ≥HÉ°ùdG ôjRƒdG
¥Ó˘˘NC’G ΩQÉ˘˘µ˘˘e á˘˘«˘˘©˘˘ª÷ …ô˘˘î˘˘˘Ø˘˘˘dG
¢ù∏˘HGô˘W á˘˘jó˘˘∏˘˘H ¢ù«˘˘FQ ,á˘˘«˘˘eÓ˘˘°SE’G
¢ù«˘˘FQ ,ø˘˘jó˘˘dG ô˘˘ª˘˘b ó˘˘ª˘˘MG ¢Só˘˘æ˘˘¡ŸG
,øjódG º∏Y QOÉ≤dG óÑY AÉæ«ŸG ájó∏H
Ö«≤f Óã‡ IQÉÑc º©æŸG óÑY QƒàcódG
á«©ªL ¢ù«FQ ,OGôŸG óªfi ÚeÉÙG
á°ù«FQ ,»JÉ≤«e ó«°TQ óªfi ΩQÉµŸG
OÉ≤©dG ¿ÉÁQÉf ∫ÉØWC’G ájÉYQ á«©ªL
¢ù«˘FQ ,IQÉ˘Ñ˘c ¬˘˘jõ˘˘f Qƒ˘˘à˘˘có˘˘dG ,¥hP
¢ù∏˘˘˘HGô˘˘˘W ≈˘˘˘˘Ø˘˘˘˘°ûà˘˘˘˘°ùe IQGOEG ¢ù∏›
ÖFÉf ,ÜÓM RGƒa QƒàcódG »eƒµ◊G
á˘˘˘«˘˘˘Hô˘˘˘©˘˘˘˘dG ähÒH á˘˘˘˘©˘˘˘˘eÉ˘˘˘˘L ¢ù«˘˘˘˘FQ
¢ù∏˘˘˘HGô˘˘˘£˘˘˘H á˘˘˘©˘˘˘eÉ÷G ´ô˘˘˘a ¿hDƒ˘˘˘˘°ûd
Iô˘jó˘e ,…OGó˘¨˘Ñ˘dG ó˘dÉ˘N Qƒ˘°ùahÈdG
á«Yƒ°ù«dG á©eÉ÷G ´ôa ‘ ¢ShQódG
Ö«≤ædG ,π«ª÷G º∏Y ÉjOÉa ¢ù∏HGô£H
á°ù«FQ ,ÉjôcR ÖjOG QƒàcódG ≥HÉ°ùdG
èæa âª©f IóMƒŸG á«FÉ°ùædG äÉÄ«¡dG
Qƒ˘˘à˘˘có˘˘dG á˘˘jƒ˘˘˘fÉ˘˘˘ã˘˘˘dG ô˘˘˘jó˘˘˘e ,IQÉ˘˘˘Ñ˘˘˘c
¢ù∏ÛG ¢ù«˘˘FQ ,»˘˘Ñ˘˘˘YôŸG ≈˘˘˘Ø˘˘˘£˘˘˘°üe
,óéæe ìƒØ°U ‹Éª°ûdG ¿ÉæÑ∏d ‘É≤ãdG
Úà˘˘Ä˘˘«˘˘¡˘˘dGh AÉ˘˘˘æ˘˘˘eC’G ¢ù∏› AÉ˘˘˘°†YCG
ΩÉ°ùbG AGQó˘eh á˘«˘ª˘«˘∏˘©˘à˘dGh á˘jQGOE’G

.∫ÉØWC’G ájÉYQ á«©ªLh á°VhôdG

ìÉààaE’G
øe …B’ ácQÉÑe IhÓJ ìÉààaE’G ‘
ï˘˘«˘˘°ûdG Aiô˘˘≤ŸG ø˘˘e º˘˘«˘˘µ◊G ô˘˘cò˘˘˘dG
ájƒfÉK ∫GQƒc ó°ûfGh ,¢ü∏ÑM óªfi
hÎ°ùjÉŸG IOÉ˘˘«˘˘≤˘˘H AÉ˘˘ë˘˘«˘˘Ø˘˘dG á˘˘°VhQ
ÊÉæÑ∏dG »æWƒdG ó«°ûædG ó©°ùe ¢SQÉa
∫GQƒ˘µ˘dG ó˘°ûfG º˘K ,á˘jƒ˘fÉ˘ã˘˘dG ó˘˘«˘˘°ûfh
∑QÉÑŸG ¿É°†eQ ô¡°T ∫ƒ∏M áÑ°SÉæÃh
Ωqó˘˘˘˘˘˘bh ,z≈˘˘˘˘˘ q̆∏Œ ¿É˘˘˘˘˘˘°†eQ{ ó˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘°ûf
á˘≤˘«˘fQO Oƒ˘ªfi Qƒ˘˘à˘˘có˘˘dG ∫É˘˘Ø˘˘à˘˘MEÓ˘˘d
π˘˘Ñ˘˘b âeÉ˘˘b »˘˘˘à˘˘˘dG á˘˘˘cGô˘˘˘°ûdÉ˘˘˘H √ qƒ˘˘˘æ˘˘˘a
áHôéàdG IOGôa â°Sqôch ÉeÉY Ú°ùªN
á˘aÉ˘≤˘ã˘dG ⁄É˘Y ‘ QÉ˘˘ë˘˘HE’Gh IOÉ˘˘jô˘˘dGh

.º«∏©àdGh

AÉ˘˘˘ë˘˘˘«˘˘˘Ø˘˘˘dG á˘˘˘°VhQ êƒ˘˘˘˘a Ωqó˘˘˘˘b º˘˘˘˘K
º∏°ùŸG ±É°ûµdG á«©ªL ‘ »≤«°SƒŸG
º˘˘∏˘˘«˘˘a ¢Vô˘˘Y iô˘˘Lh á˘˘˘«˘˘˘æ˘˘˘a äGô˘˘˘≤˘˘˘a
z»°VÉŸG äÉ˘°ùª˘g{ ¿Gƒ˘æ˘©˘H »˘≤˘«˘Kƒ˘J
º˘gCG ∫hÉ˘æ˘à˘j »˘°ù∏˘HÉ˘f ó˘ª˘MG êô˘î˘ª˘∏˘˘d
IÎØ˘˘˘dG ò˘˘˘æ˘˘˘e á˘˘˘«˘˘˘î˘˘˘jQÉ˘˘˘à˘˘˘˘dG π˘˘˘˘MGôŸG

.Ωƒ«dG ¤EG á«°ù«°SCÉàdG

»JÉ≤«e
ΩQÉ˘˘˘µ˘˘˘e á˘˘˘«˘˘˘©˘˘˘ª˘˘˘L ¢ù«˘˘˘FQ çó–h
:∫É≤a »JÉ≤«e ó«°TQ óªfi á«eÓ°SE’G
â‰ É˘æ˘à˘cGô˘°T OGó˘eh É˘eÉ˘˘Y ¿ƒ˘˘°ùª˘˘N
¢ùjQGô˘˘˘µ˘˘˘dG ±’BG ¤EG ∫ƒ–h √Oƒ˘˘˘æ˘˘˘˘H
É˘«˘fO ‘ É˘æ˘FÉ˘æ˘HCG π˘eÉ˘˘fCG É˘˘¡˘˘£˘˘î˘˘J »˘˘à˘˘dG
GOƒ≤˘Y á˘cGô˘°ûdG ó˘≤˘Y QÉ˘°Uh,á˘aô˘©ŸG
É˘˘bô˘˘°ûe Ó˘˘Ñ˘˘≤˘˘à˘˘°ùeh ÚØ˘˘˘XƒŸG äÉ˘˘˘ÄŸ
á˘˘˘˘«˘˘˘˘°ù∏˘˘˘˘HGô˘˘˘˘˘£˘˘˘˘˘dG äÓ˘˘˘˘˘FÉ˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘dG ±’B’
á˘cGô˘°ûdG É˘eô˘HCG ¿Gò˘∏˘dG ¿É˘©˘˘«˘˘bƒ˘˘à˘˘dGh
ø˘jò˘dG Úé˘˘jôÿG ø˘˘e É˘˘LGƒ˘˘aCG GQÉ˘˘°U
á˘ÑÙG ≥˘«˘KGƒ˘e º˘¡˘Hƒ˘∏˘b ‘ ¿ƒ˘∏˘ª˘˘ë˘˘j

.º¡àæjóeh º¡à°SQóŸ AÉaƒdGh
á˘˘˘˘jÉ˘˘˘˘Yô˘˘˘˘dG ÚH ¥É˘˘˘˘Ø˘˘˘˘JE’G :±É˘˘˘˘˘°VCG
’h á˘cGô˘°T á˘¨˘«˘˘°U ó˘˘©˘˘j ⁄ ΩQÉ˘˘µŸGh
á˘˘«˘˘fƒ˘˘˘fÉ˘˘˘≤˘˘˘dG Oƒ˘˘˘æ˘˘˘Ñ˘˘˘dG ø˘˘˘e á˘˘˘Yƒ˘˘˘ª›
RhÉŒ ó˘˘≤˘˘d á˘˘«˘˘bƒ˘˘≤◊G ¢Uƒ˘˘°üæ˘˘˘dGh
áYƒª› ¢Sqôch ∂dP πc ÉeÉY Ú°ùªN
¥ÉØJE’G íÑ°UGh º¶ædGh ±GôYC’G øe
Iójôa ájƒHôJ ádÉ°SQ ¤EG AÉªàfEG ìhQ
É¡KGÒeh AÉë«ØdG áaÉ≤K ™e áªZÉæàe
¬˘∏˘˘bÉ˘˘æ˘˘J …ò˘˘dG »˘˘YÉ˘˘ª˘˘à˘˘LE’Gh ÊÉÁE’G

.ôHÉc øY GôHÉc ÉgDhÉæHCG
ø˘˘jò˘˘dG ÚdhC’G è˘˘¡˘˘fh Qhó˘˘˘H √ qƒ˘˘˘fh
hG á˘˘«˘˘°üî˘˘°T á˘˘jÉ˘˘Z …CG ø˘˘Y Gƒ˘˘©˘˘aô˘˘J
º¡æ«YCG Ö°üf Gƒ©°Vhh »JGP ±óg
âbƒ˘dGh ó˘¡÷G É˘¡˘d Gƒ˘dò˘˘Ñ˘˘a á˘˘°Vhô˘˘dG
πÑ≤˘à˘°ùŸG ¿ƒ˘aô˘°ûà˘°ùj Gƒ˘fÉ˘ch ∫ÉŸGh
¤EG IÒ¨°üdG á°VhôdG ∂∏J Gƒdƒë«d
É˘¡˘à˘fÉ˘µ˘e É˘¡˘d Ió˘FGQ á˘jƒ˘Hô˘J á˘°ù°SDƒ˘˘e
áMÉ°S ≈∏Y IóàªŸG áÑ«£dG É¡à©ª°Sh

.øWƒdG

¿G ™FGQh πØàëf ¿CG π«ªL :∫Ébh
»˘≤˘FÉ˘Kh §˘jô˘°T ‘ iô˘cò˘dG ó˘˘«˘˘©˘˘à˘˘°ùf
πªLC’G øµdh Üƒ∏≤dG ‘ Úæ◊G åÑj
É˘˘©˘˘e ô˘˘µ˘˘˘Ø˘˘˘æ˘˘˘d á˘˘˘Ñ˘˘˘°SÉ˘˘˘æŸG º˘˘˘ã˘˘˘à˘˘˘°ùf ¿G
äÉ˘Ñ˘°ùà˘µŸG ß˘Ø– »˘à˘dG äÉ˘fÉ˘ª˘˘°†dÉ˘˘H
»˘˘à˘˘dG iÈµ˘˘dG ±Gó˘˘gC’Gh äÉ˘˘jÉ˘˘˘¨˘˘˘dGh
≈˘˘∏˘˘Y â¶˘˘˘aÉ˘˘˘Mh á˘˘˘cGô˘˘˘°ûdG â©˘˘˘æ˘˘˘°U

.É¡MÉ‚h É¡àeƒÁO
≈˘˘˘≤˘˘˘Ñ˘˘˘J ¿G á˘˘˘°ù°SDƒŸG √ò˘˘˘¡˘˘˘d ó˘˘˘jô˘˘˘˘f
¿CGh ¬˘à˘jÉ˘YQh ¬˘∏˘dG ß˘Ø˘ë˘H ™˘˘°Sƒ˘˘à˘˘Jh
É˘˘gó˘˘jô˘˘f .∫É˘˘«˘˘LCGh ∫É˘˘˘«˘˘˘LC’ ô˘˘˘ª˘˘˘à˘˘˘°ùJ
IQƒ˘°üdG º˘ q£˘˘ë˘˘j á˘˘cGô˘˘°û∏˘˘d É˘˘eƒ˘˘¡˘˘Ø˘˘e
¢SÉ˘æ˘dG ¿É˘gPG ‘ Ió˘FÉ˘˘°ùdG á˘˘«˘˘£˘˘ª˘˘æ˘˘dG
±Ó˘˘à˘˘NE’É˘˘˘H á˘˘˘cGô˘˘˘°ûdG §˘˘˘Hô˘˘˘J »˘˘˘à˘˘˘dG
øe â“CG ÉæàcGô°T »g É¡a ,´RÉæàdGh
Gó˘©˘°U »˘°†ª˘à˘°Sh Ú°ùªÿG É˘˘gô˘˘ª˘˘Y
¬˘˘˘˘à˘˘˘˘jGQ ¿ÉÁEÓ˘˘˘˘d ™˘˘˘˘aÎd ¬˘˘˘˘∏˘˘˘˘dG ¿PEÉ˘˘˘˘˘H

. ¬àfÉµe º∏©∏dh ¬eQÉµe ≥∏î∏dh

¥hP
ájÉYQ á«©ªL á°ù«FQ âKó– ºK
âØbƒàa ¥hP OÉ≤Y ¿ÉÁQÉf ∫ÉØWC’G
äCGó˘H »˘à˘dG á˘˘«˘˘©˘˘ª÷G á˘˘bÓ˘˘£˘˘fEG ó˘˘æ˘˘Y
äGó˘«˘°ùdG ¢†©˘H äCÉ˘JQEG É˘eó˘æ˘Y Iô˘˘µ˘˘a
Ió˘˘YÉ˘˘°ùe »˘˘°ù∏˘˘HGô˘˘£˘˘dG ™˘˘ª˘˘àÛG ø˘˘˘e
º˘˘∏˘˘©˘˘dG π˘˘¡˘˘f ≈˘˘∏˘˘Y º˘˘¡˘˘à˘˘æ˘˘˘jó˘˘˘e AÉ˘˘˘æ˘˘˘HCG
¥ÓNC’Gh º«≤dÉH ºgójhõJh áaô©ŸGh
º˘˘˘K AGô˘˘˘≤˘˘˘Ø˘˘˘dG Ió˘˘˘YÉ˘˘˘˘°ùeh Ió˘˘˘˘«˘˘˘˘ª◊G
‘ Qƒ˘æ˘dG äô˘°üHCGh á˘≤˘«˘≤˘M âë˘Ñ˘˘°UCG
á˘«˘∏˘Y Ió˘«˘°ùdG á˘°SÉ˘˘Fô˘˘H 1937 ΩÉ˘˘©˘˘dG
øÁ äGó«°ùdG É¡JÉ≤«aQh »bƒ°T ¥hP
IQÉ˘Ñ˘c á˘∏˘«˘Ñ˘fh É˘µ˘∏˘°S á˘ª˘WÉ˘ah ∫É˘¡˘˘°T
±GôYEGh ¥hP øÁh á∏«°†ah ,¥hP
¢†©H ¤EG áaÉ°VE’ÉH ,±É°ùY …ô°üe
á˘˘˘˘æ˘˘˘˘jóŸG ‘ äÓ˘˘˘˘°VÉ˘˘˘˘Ø˘˘˘˘dG äGó˘˘˘˘«˘˘˘˘˘°ùdG
AÉ˘˘°ûfEG ” ´hô˘˘°ûŸG π˘˘˘jƒ“ ÚeCÉ˘˘˘à˘˘˘dh
øah ájhó«˘dG ∫É˘¨˘°TC’G º˘«˘∏˘©˘à˘d õ˘cô˘e
äÉ˘˘˘˘WÉ˘˘˘˘°ûf ¤EG á˘˘˘˘aÉ˘˘˘˘°VE’É˘˘˘˘H ï˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘£˘˘˘˘dG
äÓ˘˘Ø˘˘˘M ø˘˘˘e á˘˘˘Ø˘˘˘∏˘˘˘àfl á˘˘˘«˘˘˘YÉ˘˘˘ª˘˘˘à˘˘˘LEG
πgCG øe äÉYÈJh äÓMQh ¢VQÉ©eh

.¢ù∏HGôW ‘ ÒÿG
∫hG ¢ù«˘˘˘°SCÉ˘˘˘J á˘˘˘∏˘˘˘Mô˘˘˘e âdhÉ˘˘˘æ˘˘˘Jh
ΩÉ˘˘˘Y ¢ù∏˘˘˘HGô˘˘˘W ‘ á˘˘˘£˘˘˘∏˘˘˘àfl á˘˘˘°VhQ
´QÉ°T ‘ ¢VQG á©£b AGô°T ºK 1945
á°SQóŸG øe ≥HÉW ∫hCG ó««°ûJh »eõY
ΩÉY á«∏©ØdG á°SGQódG AóHh Iójó÷G

. 1964
Qhôe ó©H Ωƒ«dG øëf Ég :âdÉbh
ácQÉ°ûŸGh AÉ£©dG øe ÉeÉY Ú°ùªN
á«©ªLh ∫ÉØWC’G ájÉYQ á«©ªL ÚH
É≤dCÉ˘J á˘jƒ˘fÉ˘ã˘dG OGOõ˘J ¥Ó˘NC’G ΩQÉ˘µ˘e
ìÉé˘æ˘dG É˘¡˘JÉ˘Ñ˘dÉ˘Wh É˘¡˘HÓ˘W ó˘°üë˘jh
Ωƒ˘∏˘©˘dGh á˘aô˘©ŸG Rõ˘©˘à˘Jh ¥ƒ˘Ø˘˘à˘˘dGh
É˘˘˘æ˘˘˘à˘˘˘æ˘˘˘jó˘˘˘˘e ‘ á˘˘˘˘«˘˘˘˘HÎdGh ¥Ó˘˘˘˘NC’Gh

.¢ù∏HGôW áÑ«Ñ◊G
ΩQÉ˘µ˘eh ∫É˘Ø˘WC’G á˘jÉ˘YQ :âª˘˘à˘˘Nh
Ió˘˘˘FGQ á˘˘˘HôŒ á˘˘˘«˘˘˘eÓ˘˘˘°SE’G ¥Ó˘˘˘NC’G
≈˘˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘˘Y ¢Uô◊G π˘˘˘˘˘˘c ¢Uô˘˘˘˘˘˘ë˘˘˘˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘˘˘°S
≈≤Ñàd É«dÉY É¡H ≥«∏ëàdGh ÉgQGôªà°SEG
ájƒfÉK ≈≤Ñàdh ¬H iòàëj GóFGQ ’Éãe
º q̆∏˘©˘j É˘«˘dÉ˘Y É˘Mô˘°U AÉ˘ë˘«˘Ø˘˘dG á˘˘°VhQ
∂∏àd ≈Hƒ˘£˘a ,´ó˘Ñ˘jh »˘Hô˘jh ∞˘≤˘ã˘jh
Qƒ˘£˘J âÑ˘cGh »˘˘à˘˘dG Iô˘˘ª˘˘ãŸG Oƒ˘˘¡÷G
ìGhQC’ á˘˘ª˘˘Mô˘˘dGh ¿á˘˘jƒ˘˘˘fÉ˘˘˘ã˘˘˘dG √ò˘˘˘g
Ió˘˘˘dÉ˘˘˘N É˘˘˘¡˘˘˘dÉ˘˘˘˘ª˘˘˘˘YCG ∫Gõ˘˘˘˘J ’h â∏˘˘˘˘MQ
Gƒ∏ªY øjòdG ¢UÉî°TC’G πµd ôµ°ûdGh
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قبل 1975 كان »النهو�س 
عالميًا«

وهج  عن  تحدثينا  ان  يمكن  هل   ■
الن�سال المطلبي – ال�سعبي وال�سيا�سي 
عام  اللبنانية  الحرب  قبل  ما  زمن  في 

1975؟
النهو�س  كان  الفترة  تلك  »في   -
اأو  المطلبية  الحركات  في  اإن  عالمياً 
العربية،  المنطقة  فيها  بما  الأفكار 
الطالبية  النتفا�سات  بعد  وخا�سة 
وت��ل��ك   1968 ع����ام  اأوروب�������ا  ف���ي 

النتفا�سات العمالية العارمة.
بعد هزيمة 1967 ظهر 

»الي�سار الجديد«
وبالن�سبة لنا كعرب كانت »هزيمة 
اإلى  اأدت  والتي  المجلجلة«   1967
�ُسّميت  �سيا�سية  ظ��واه��ر  ن�����س��وء 
»الي�سار الجديد« في مختلف البلدان 
القديم«  »الي�سار  ان  بما  العربية 

تعب ولم يعد يوؤدي دوره، 
»المقاومة  ظهرت  لذلك  بالإ�سافة 
العوامل  واأي�����س��اً  الفل�سطينية«، 
كما  لي�س  حيوي،  جو  في  العديدة 
هذه  ف��ي  ال�سائد  التراجعي  الجو 
مثل  �سخ�س  ي�سل  ح��ي��ث:  الأي���ام 
وتنقلب  ال�سلطة،  اإل��ى  »ت��رام��ب« 
البرازيل )الرئا�سة( على من �سنعوا 

التغيير الوا�سع فيها.
هناك  باأن  موؤمنة  اأ�سبحُت  اليوم 
موجات مختلفة ل مجال للحديث عن 
عّمت  موجة  اأن  واأعتقد  اأ�سبابها، 
الثانية  النكبة  بعد  العربية  المنطقة 
بعدها   .  )1967 ح��زي��ران  )نك�سة 
ُوِلدت حركة طالبية قوية جدًا لديها 
�سعور بال�ستقاللية، لي�ست خا�سعة 

اأو فروعاً في اأحزاب.
وموجة  مطلبي  ن�سال  هناك  كان 
ال��ج��دي��دة  الأف���ك���ار  م�ستوى  ع��ل��ى 
الهزيمة،  ترف�س  والتي  التغييرية 
كانت اأجواء جديدة ل تقارن بموجة 
2010-2011 والتي �ُسّميت »الربيع 

العربي«.
الحرب دمرت »كل االأ�سياء«

اأ����س���اف���ت: »ال���ح���رب الأه��ل��ي��ة 
اللبنانية دمرت كل هذه الأ�سياء، كما 
ُتدمر  ال��ت��ي  الأه��ل��ي��ة  ال��ح��روب  ك��ل 
وللحركة  لالأفكار  الطبيعي  الم�سار 
قوانين  حلول  ب�سبب  الأر���س،  على 

مختلفة تحكم الب�سر.
قبل الحرب كان هناك نهو�س على 
م�ستوى المطالب والتحرك ال�سيا�سي 
عالقة  ب��وج��ود  واعتقد  والأف��ك��ار، 
فالنا�س  الأم���ور،  ه��ذه  بين  وطيدة 
تدافع عن حقوقها وتطالب بالتغيير 
معينة  قناعات  لديها  تتوفر  عندما 

متبلورة«.
كان النا�س يدفعون االأحزاب 

للتحرك
الأح����زاب  دور  ع��ن  وم����اذا   ■  
في  ال�سارع،  تحريك  في  والنقابات 

ذلك الوقت؟
كان  و1975   1967 بين  »م��ا   -
يكن  ل��م  لكن  ح�سورها،  ل��الأح��زاب 

الطابع  هو  الغالب  كان  اإذ  اأ�سا�سياً، 
يدفعون  ال��ن��ا���س  وك���ان  ال�سعبي، 

الأحزاب للتحرك.
الأحزاب  كانت  المثال  �سبيل  على 
موجودة في اإتحاد الطالب، لكن كان 
الحركة  تريده  الذي  ما  هو  الأ�سا�س 
ما  توازن  هناك  كان  لذلك  الطالبية، 

بينهما«.
كانت  التي  الق�سايا  اإختلفت  هل   ■
عنها  الوقت،  ذلك  في  ال�سارع،  ُتحرك 

في هذه الأيام؟
ال���وج���دان  م�����س��ت��وى  »ع��ل��ى   -
الختالف متعلق بالأمل وبالإح�سا�س 
ان  اأعتقد  التغيير.  على  بالقدرة 
لدى  �سعورًا  وّلدت  اللبنانية  الحرب 
اأقوى  �سيا�سية  قوى  بوجود  النا�س 
م��ن��ه��ا وم����ن رغ��ب��ت��ه��ا وق��درت��ه��ا، 

والإح�سا�س العميق بالالجدوى.
تحرك الطالب ب�ساأن النفايات

الطالب  بتحرك  �سعيدة  كنت  لقد 
التي كان  النفايات  الجامعيين ب�ساأن 
»يتقاتل« عليها »بارونات ال�سيا�سة« 
يكن  ولم  ذه��ب«  »منجم  باعتبارها 
لديهم اأي �سعور اأنه تكّد�س للنفايات 

معيب.
في  النفايات  تكد�ست  وع��ن��دم��ا 
وباأن  بالإهانة  النا�س  �سعر  بيروت 
لهم  ح�ساباً  يح�سبون  ل  ال�سيا�سيين 
كانت  الح�س�س.  على  »ويتقاتلون« 
رف�سوا  ممن  �سحيِّة  الفعل  ردة 

الأمر.
اإ�ستطاعت  ال�سيا�سية  المنظومة 
ال��ت��خ��ري��ب وت�����س��وي��ه ال��ت��ح��رك��ات 
على  و»ال���ل���ع���ب«  وا���س��ت��ي��ع��اب��ه��ا 

النتهازيين. 
التي  الم�سائل  من  الكثير  وهناك 
ان  اإّل  ال�����س��ارع  تحرك  ت�ستوجب 
وال��الج��دوى  بالعجز  الح�����س��ا���س 

يحولن دون تحرك النا�س«.
َلها عدم وجود  التحركات ف�سِّ

»راأ�س قيادي«
■ لماذا ف�سلت اأو اأُف�سلت التحركات 
ال�سنوات  في  ح�سلت  التي  ال�سعبية 
بع�ض  ان  خا�سة  الما�سية  القليلة 
وال�سغط،  لالعتقال  تعر�سوا  رموزها 
هذه  على  ال�سلطة  قمع  تاأثير  هو  وما 

التحركات؟
اأُف�سلت نظرًا لغياب  اأو  - »ف�سلت 

الراأ�س القيادي. 
هو  العفوي  الطابع  وبالجمال 
وغير  المنظمة  غير  التحركات  �سمة 
لبنان  ف��ي  ح�سلت  التي  المهيكلة 

والمنطقة. 
اأ���س��ح��اب  ال��م��ث��ال  �سبيل  ع��ل��ى 
فرن�سا  ف��ي  ال�سفراء«  »ال�سترات 
من  خليط  ق��ي��ادة،  ل��دي��ه��م  لي�ست 
الي�سار  اأق�سى  من  مختلفة  تيارات 
الحزبيين  وغير  اليمين  اأق�سى  اإلى 
ذلك  اإلى  ي�ساف  و....  والمتحزبين 
على  والطامعين  الم�ستغلين  دخول 
الخط، واأي�ساً القمع والت�سويه...«.

قد  اللبنانية  الحرب  كانت  اإذا   ■
حركة  على  الكبيرة  بتداعياتها  ارخت 
ال�سارع، ماذا عن دور الوجود ال�سوري 

ال�سيا�سي – الأمني وتاأثيره عل تراجع 
الحركة المطلبية – الوطنية؟

- »هذا الدور كبير جدًا. 
مهيمنة  خ��ارج��ي��ة  ق���وة  وج���ود 
تبط�س، لح�سابات مختلفة، وقد عمل 
نا�س  اإ�ستقطاب  على  ال�سوريون 
نا�س  وق��ت��ل  اآخ���ري���ن،  وت��خ��وي��ف 
على  والعتداء  نا�س،  على  واعتداء 
ال�سارع.  لجم  مما  وتخويفهم،  نا�س 
ولكن  الأح��زاب،  ب�سق  تدخلوا  كما 
اأودت  ذاتية  عنا�سر  يعفي  ل  ذل��ك 
ول  وُتفل�س  تتعب  ان  اإلى  بحركات 
لي�س  تقوله  ما  اأو  تقوله،  ما  تجد 

م�سموعاً من النا�س«.

الطائفية والمذهبية 
واالإنق�سام اأجزاء من 

»منظومة«
■ ما مدى تاأثير النق�سام الطائفي 
الحركات  الحرب، على  بعد  والمذهبي، 

المطلبية؟
واأي�ساً  ت��اأث��ي��ر،  هناك  »اأك��ي��د   -
النق�سام المذهبي والطائفي هو جزء 

من منظومة. 
كان  عندما  المثال  �سبيل  على 
ملف  اأج���ل  م��ن  ال�����س��ب��اب  يتظاهر 
عن  اأ�سئلة  اإليهم  وردت  النفايات، 
ال�سرايا  اأم����ام  ال��ت��ظ��اه��ر  اأ���س��ب��اب 
ت�ستهدفون  )ه��ل(  اأي  الحكومية، 

اأمام  فتظاهروا  الحريري،  الرئي�س 
بري  بين  ت���وازن  لخلق  البرلمان 

والحريري، بين ال�سّنة وال�سيعة،
فاأنزل اإليهم بري »زعرانه« الذين 
بال�سرب...  للمتظاهرين  تعر�سوا 

وهكذا. 
حراك  اأي  ا�ستيعاب  من  جزء  اإنه 
للطوائف  ُم��ْخ��ت��ِرق��اً  ك��ان  ل��و  حتى 
به  التالعب  يجري  اإذ  والمذاهب، 

وقمعه وتزويره«.
تظاهرات »هيئة التن�سيق« 

�سربها تحالف »اأمل« – »حزب 
اهلل«

م�سادرة  اإلى  تنظرين  كيف   ■
ودورها  للنقابات  ال�سيا�سية  القوى 

والهيمنة عليها؟
في  ع��ال��م��ي��ة،  ظ��اه��رة  »ه���ذه   -
تبلغ  المثال،  �سبيل  على  فرن�سا، 
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بالمائة هذا اأمر مرعب.
اعتقد ان الو�سع في لبنان مفكك، 
وب��ال��رغ��م م��ن ذل���ك ه��ن��اك ح��رك��ات 
»هيئة  ت��ظ��اه��رات  منها  مطلبية 
»�سربها«  التي  النقابية«  التن�سيق 
اهلل«  »ح����زب   - »اأم�����ل«  ت��ح��ال��ف 
ال�سيا�سية  الأط�����راف  لم�سلحة 
الأخرى في النظام، لكن هذا الحراك 
اأ���س��ب��ح ق���وي���اً وق�������ادرًا، ف��ج��رت 
هذا  على  وم�ساومات  مفاو�سات 
ي�ساألوا عن حقوق  اأن  دون  الحراك، 
ت�سيب  الأمر  ان  خا�سة  الأ�ساتذة، 
ُيعتبر  ال���ذي  التعليم  خ��ط��ورت��ه 
ي�سعب  بالم�ستقبل  اإ���س��ت��ث��م��ارًا 

ت�سحيحه اإذا ما اإنهار«.
■ هل هناك اإمكانية لـ »اإ�ستنت�ساخ« 

اأحزاب ونقابات جديدة تقود ال�سارع؟
حاجة  ه��ن��اك  ك���ال...  »اأع��ت��ق��د   -
مو�سوعية لي�ست متوفرة حالياً، نمر 
لكنها  واإنحدار  هبوط  بفترة  حالياً 
وه��ذا  م��ا،  وق��ت  ف��ي  تنتهي  ���س��وف 
يتطلب القبول باأن التاريخ والمجتمع 

ل يم�سيان بطريقة »اإراديوية««.
خوف عميق من غٍد مجهول 

يبدو انه »اأ�سود«
القائمة  المعي�سية  الأزمات  هل   ■
حاليًا قد توؤدي اإلى »ربيع لبناني« واإن 
بع�ض  في  ح�سل  عما  مختلف  ب�سكل 

البلدان العربية؟
- »المحللون في »الفيزيولوجيا« 
ال�سيا�سية يقولون ان فترات الأزمات 
ح��رك��ات  تخلق  ال��ت��ي  ه��ي  لي�ست 
النا�س  لدى  مخاوف  هناك  مطلبية. 
الو�سع  اإن��ه��ي��ار  ح��ول  و���س��ائ��ع��ات 
ب�سحب  المانحين  القت�سادي وقيام 
اإ�ستغالله،   اإ�ستفحل  ال��ذي  الغطاء 
ُيعتبر  اليونان  في  ح�سل  ما  واإن 
لبنان،  في  يح�سل  قد  لما  »مزحة« 

فهذا البلد بال موارد. 
فيهم  ب��م��ن  ال��ن��ا���س  ان  اأع��ت��ق��د 
ال�سرقة«،  »نظام  خ��ارج  الأغنياء، 
ي��خ��اف��ون ع��ل��ى اأو���س��اع��ه��م، وه��م 
وي�سل  يح�سل،  ق��د  مما  يخافون 

الخوف اإلى من هم اأدنى. 
غٍد  من  العميق  الخوف  ان  اأجزم 
لبنان،  ف��ي  النا�س  يحكم  مجهول 

ويبدو انه غد اأ�سود«.
»كيان طرابل�س« ال�سابق لم 

يعد موجودًا..
اإ�ستعادة  بامكانية  تعتقدين  هل   ■

طرابل�ض لدورها الم�سرق؟
عالقة  على  كان  فدورها  »كال،   -
مركز  كانت  فطرابل�س  بكيانيتها، 
مت�سرفية، كان لها كيان قائم بذاته ل 
عالقة  على  ب��ل  بلبنان،  ل��ه  ع��الق��ة 

طرابل�س  في  مثاًل  العربي.  بالداخل 
نقابات م�ستقلة عن نقابات بيروت.

م��وج��ودًا  ي��ع��د  ل��م  ال��ك��ي��ان  ذاك 
ل�سببين، اأوًل لم يعد قائماً مو�سوعياً 
ال��داخ��ل  اأُغ��ل��ق  بعدما  خ�سو�ساً 
العربي ثم تعر�س للخراب، وُقطعت 
بالمحيط  الق��ت�����س��ادي��ة  ال��ع��الق��ة 

العربي.
ثانياً: لبنان كله ماأزوم، وطرابل�س 
المحيط  طبيعة  وتغيرت  مهم�سة، 

وظهرت اأنظمة مختلفة«.
مقولة االأم�س »الثورة من فوق 

حتى ال تاأتي من تحت« ماذا 
عنها اليوم؟

�سالم  �سائب  الراحل  الرئي�ض   ■
ل  كي  فوق  من  »الثورة  قال:  قد  كان 
تاأتي من تحت«، وقد اأيده الراحل بيار 
ثورة  تقع  ان  يمكن  هل  اليوم  الجميل، 

من فوق لمنع وقوع ثورة من تحت؟
والطبقة  �سالم  �سائب  »زم��ن   -
اإليها،  ينتمي  كان  التي  ال�سيا�سية 
عنها  نقوله  ان  يمكن  م��ا  ك��ل  وم��ع 

مختلف تماماً عما هو قائم اليوم. 
اأن��ا���س  ه��م  ال��ي��وم  يهيمنون  م��ن 
متقطعو الجذور عن اأي بنية را�سخة 
ف��ي ال��م��ج��ت��م��ع، وه���م ع��ب��ارة عن 
ولي�س  ونّهابين،  ل�سو�س  مجموعة 

لديهم اأي اإح�سا�س بالنتماء.
التي كانت في  التقليدية  القيادات 
ال��م��ا���س��ي ك���ان ع��ن��ده��ا اإح�����س��ا���س 

بالم�سوؤولية وبالنتماء، 
فهي  اليوم  ال�سيا�سية  الطبقة  اأما 
فوق  توه  ُيَنبِّ الذي  الفطر  مثل  تماماً 
اأي  لديهم  لي�س  هوؤلء  الم�سطحات، 

مفهوم للم�سلحة العامة.
الم�سلحة  هي  المركزية  الم�ساألة 
العامة التي لم تعد موجودة، وكل ما 
ي�ساع عن النهب وفقدان المليارات ل 
ثم  ال��ن��ه��ب  ه��و  همهم  ك��ل  ��ه��م،  ي��ه��مُّ

الهروب«.
لن تبقى المنطقة في »بوؤ�س«

الم�ستقبل  اإلى  تنظرين  كيف   ■
الوطني والقومي في المنطقة؟

�ستبقى  المنطقة  ان  اأعتقد  »ل   -
اليوم.  قائم  بائ�س كما هو  في و�سع 
لم  مركز  لهجوم  تعر�ست  المنطقة 
وال�سبب  مثياًل،  ل��ه  العالم  ي�سهد 
ب�سيط هو قربنا من العالم الأوروبي 
الثروات  من  الكثير  لدينا  المزدهر، 

والموارد.
و�سطنا،  في  »اإ�سرائيل«  ُزرع��ت 
ت�ستطيع  الهيمنة،  ت�ستطع  لم  ولكن 
الغزو لكنها مرفو�سة. يخرج �سباب 
يطعنون  بدائية  بو�سائل  �سغار 

الجنود الإ�سرائيليين. 
تدمير  على  التركيز  ان  اأعتقد 
العقل  قدرة  يتجاوز  ونهبه  العراق. 
النظام  اإ�ستيعابه.  على  الب�سري 
الحاكم في م�سر، وغيره من الأنظمة 

وما تنتهجه من اأ�ساليب. 
�سيرمون  هل  �سيح�سل؟  الذي  ما 

علينا قنبلة نووية؟
بالتاأكيد هناك �سيء ما �سوف يولد 
 2011 �سنة  ان  اأعتقد  ما.  �سياق  في 
لال�ستيعاب  تعر�ست  تجربة  كانت 
لكنها  والن�����ح�����راف...  وال��ق��م��ع 
»بروفة« لنفجار تجاوز النفجارات 

التي كانت ت�سمى »ثورات الجوع«.
في بالدنا العربية ظواهر مقاومة 
اأنظمة  ق��ب��ل  م��ن  للقمع  تعر�ست 
اأنظمة  ون��ّه��اب��ة،  ال��ج��ذور  منقطعة 
من  القرن«  »�سفقة  على  تتفاو�س 
ما  وك��ل  ال�سلطة،  ف��ي  البقاء  اأج��ل 
»ت��رام��ب«.  ب��ه  ير�سى  ل  يقدموه 

وهناك ممار�سة �سطحية لل�سلطة«.

■ الحرب الأهلية دمرت الم�سار الطبيعي لالأفكار
■ المنظومة ال�سيا�سية اإ�ستطاعت ت�سويه التحركات 

وتخريبها
■ هناك حاجة مو�سوعية لولدة اأحزاب ونقابات 

لي�ست متوفرة حالياً 
حركات  تخلق  التي  هي  لي�ست  الأزم��ات  فترات   ■

مطلبية
■ طرابل�س كان لها كيان قائم بذاته لم يعد موجودًا

■ المهيمنون على ال�سلطة منقطعو الجذور ولي�س 
لديهم اإح�سا�س بالنتماء

■ من يهيمنون اليوم هم اأنا�س متقطعو الجذور عن 
عن  ع��ب��ارة  وه��م  المجتمع،  ف��ي  را�سخة  بنية  اأي 
مجموعة ل�سو�س ونّهابين، ولي�س لديهم اأي اإح�سا�س 

بالنتماء

حول الحراك ال�شعبي بين الأم�س واليوم ...
»التمدن« ت�شاأل ونهلة ال�شهال تجيب

ال�سهال متحدثة الى »التمدن«

خ�سر ال�سبعين
»الحراك ال�سعبي بين الأم�ض واليوم«،

من  عدد  مع  »التمدن«  تجريها  التي  المقابالت  من  �سل�سلة  عنوان  هو 
المنا�سلين والمكافحين في الأم�ض البعيد، والذين �ساركوا وتركوا ب�سمات 
في �سفحات الن�سالت اليومية المطلبية والوطنية والقومية في مرحلة ما قبل 
التي  المتغيرات  ُتعتبر محطة مف�سلية في  والتي  اللبنانية )1975(،  الحرب 

�سهدتها ال�ساحة اللبنانية بين زمنين، ما قبل وما بعد الحرب.
في الحلقة الرابعة كان حوار »التمدن« مع النا�سطة والمنا�سلة الطرابل�سية 

د. نهلة ق�سدي ال�سهال، وقد جاء في الحوار ما يلي:
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والأن�سطة  القطاعات  »لتحديد 
الق���ت�������س���ادي���ة الأك����ث����ر ج���دوى 
طرابل�س  ولق�ساء  للم�ستثمرين 

وق�ساء المنية – ال�سنية«،
للتخطيط«  العربي  »المعهد  يقوم 
)ال���ك���وي���ت( ب���اإع���داد »ال��خ��ارط��ة 
طرابل�س  لق�سائي  ال�ستثمارية 

وال�سنية – المنية«،
بتكليف من:

وال�سعادة  ال��ع��زم  »جمعية   -
الجتماعية«،

- و»جمعية دار العلم والعلماء«.
د. عبدالرزاق قرحاني

عن هذا الم�سروع والمراحل التي 
الالحقة  والخطوات  واأهدافه  قطعها 
م�ست�سار  »ال��ت��م��دن«  اإل���ى  ت��ح��دث 
ورئي�س  ميقاتي  نجيب  الرئي�س 
العلم والعلماء«  اإدارة »دار  مجل�س 
على  الإ���س��راف  بمتابعة  والمكلف 
تنفيذ ال�سراكة القائمة بين »المعهد« 
عبدالرزاق  د.  و»ال��دار«  و»العزم« 

قرحاني.
الفكرة بداأت بلقاء الرئي�س 

ميقاتي ود. بدر مال اهلل
وجواباً على ال�سوؤال الأول قال د. 

قرحاني:
»ف���ك���رة م�����س��روع »ال��خ��ارط��ة 
ال�ستثمارية لمدينة طرابل�س« بداأت 
نجيب  الرئي�س  جمع  عفوي  لقاء  في 
ميقاتي مع مدير عام »المعهد العربي 
للتعرف  اهلل  مال  بدر  د.  للتخطيط« 

على ن�ساطات »المعهد«.
برامج من كانون ثاني اإلى 

حزيران 2019
عقد  على  الأ�سا�سي  التفاق  وكان 
و»ال��ع��زم«  »المعهد«  بين  �سراكة 
من  �سل�سلة  لمتابعة  العلم«  و»دار 
البرامج تمتد من �سهر كانون الثاني 

2019 حتى �سهر حزيران المقبل.
4 دورات

دورات  اأرب��ع  تحديد  ج��رى  وق��د 
اأ�سا�سية«:

االأولى: م�سروعك ال�سغير
ب��ع��ن��وان  الأول������ى  ال������دورة   -
اإلى  الفكرة  من  ال�سغير  »م�سروعك 
الت�سغيل والتطوير«، اأقيمت في �سهر 

وعلى  ال��م��ا���س��ي،  ال��ث��ان��ي  ك��ان��ون 
هام�سها اأُقيمت ور�ستا عمل:

■ الأولى بعنوان: »كيف توؤ�س�س 
م�سروعك ال�سغير؟«، 

»الأخطاء  بعنوان:  والثانية   ■
ال�سائعة في درا�سات الجدوى«.

■ الثانية: القطاع الخا�س
- الدورة الثانية حول »�سيا�سات 
واأُقيمت  الخا�س«،  القطاع  تنمية 

على هام�سها دورتل عمل.
■ الثالثة: القطاع الزراعي

- الدورة الثالثة حول »�سيا�سات 
في  ُعقدت  الزراعي«،  القطاع  تنمية 
اأُقيمت  هام�سها  وعلى  طرابل�س، 

ور�سة عمل في البقاع.
■ الرابعة: في 2019/6/10

في  �ستقام  ال��راب��ع��ة  ال����دورة   -
2019/6/10 وهي اإ�ستكمال للدورة 
لدرا�سة  تخ�س�سية  م��ع  الأول����ى 
ال�سغيرة  للم�سروعات  ال��ج��دوى 

والمتو�سطة«.
د. قرحاني اأ�سار اإلى »التفاق مع 
ا�ست�سارية  درا�سة  لتقديم  »المعهد« 

تحت عنوان:
لق�ساء  ال�ستثمارية  »الخارطة 

طرابل�س«. 
المعهد و�سع درا�سات 

ا�ستثمارية للكويت وُعمان 
واالإمارات وال�سودان

له  للتخطيط«  العربي  و»المعهد 
باع طويل في هذا المجال فهو الذي 
للكويت  اإ�ستثمارية  درا�سة  و�سع 

وهي قيد التنفيذ منذ �سنوات، 
ودرا�سة ل�سلطنة عمان، 

ودرا�سة لل�سودان، 
العربية  الإمارات  لدولة  ودرا�سة 

المتحدة.
ودرا�سة لالأردن

الدرا�سة تعتمد تق�سيم المنطقة
المعهد  ي�سعها  التي  والخرائط 
مناطقياً.  مق�سمة  تكون  دول��ة  لأي��ة 
ث��الث  و���س��ع  ال��م��ث��ال  �سبيل  ع��ل��ى 

درا�سات لالأردن: 
- واحدة للو�سط، 

- وواحدة للجنوب، 
- وواحدة لل�سمال.

في لبنان
الخطوة  معهم  ب��داأن��ا  لبنان  ف��ي 

الأولى التي ت�سمل طرابل�س والمنية 
درا�سة  تليها  ان  على  ال�سنية،   –
لبنانية  محافظات  تطال  وقد  لعكار، 

اأخرى«.
»المعهد« يتكفل 65% من 
التكاليف و»العزم« %35

لطرابل�س  »الخارطة  واأ���س��اف: 
للتخطيط«  العربي  »المعهد  يتكفل 

65 بالمائة من تكاليفها، 
وتتكفل »جمعية العزم وال�سعادة 

الجتماعية« 35 بالمائة. 
االإنجاز في 10 اأ�سهر بداأت في 

ني�سان وقد ح�سر وفد من 4 
دكاترة

ع�سرة  اإنجازاها  فترة  وح��ددت 
في  الأول��ى  الخطوة  وكانت  اأ�سهر. 
ني�سان، اإذ قام وفد من المعهد بزيارة 
الوفد  و�سم  لطرابل�س،  ا�ستطالعية 
اأربعة دكاترة متخ�س�سين ي�سرفون 
على درا�سة الخارطة ال�ستثمارية، 

اأيام  ثمانية  لمدة  اإقامتهم  وخالل 
في المدينة التقوا:

والعامة  الخا�سة  الفعاليات   -
في:

- البلدية،
- و»غرفة التجارة«،

- المرفاأ، 
- المعر�س، 

الق��ت�����س��ادي��ة  »ال��م��ن��ط��ق��ة   -
الخا�سة«،

- نقابة المحامين، 
- نقابة المهند�سين، 

- »جمعية تجار طرابل�س«، 
- »جمعية تجار عزمي«، 

- الأ�سواق الداخلية، 
- »جمعية الم�سارف«، 

- »م�سرف لبنان«،
- الم�سفاة، 

- نقابة ال�سيادين، 
- »�سكة الحديد«،

- »�سركة الكهرباء«، 
- »موؤ�س�سة مياه لبنان ال�سمالي«.

قطاع  في  العاملين  من  وع��ددًا   -
البناء وبع�س المهن الخا�سة، 

هدف اللقاءات
كان  واللقاءات  ال��زي��ارات  وه��ذه 
الواقع  اأر���س  على  الدرا�سة  هدفها 
تم  التي  الموؤ�س�سات  )من  منها  لكل 
وتعبئة  م�سوؤوليها(  م��ع  ال��ل��ق��اء 
على  للح�سول  موثق  اإ�ستبيانات 

�سورة عن الواقع«.
وقال: »اإنتهت الزيارة بعد ثمانية 
الخطوات  ت�ستكمل  ان  على  اأي���ام 

التالية. 
»المعهد«  لدى  ما  اإلى  وبالإ�سافة 
طلب  عليها  ح�سل  معلومات  م��ن 
العالقة  ذات  البيانات  بع�س  الوفد 
بال�سيا�سات العامة، وقد رفعنا كتاباً 
ر�سمياً اإلى رئا�سة الحكومة للح�سول 
حال  وفي  المطلوبة  البيانات  على 
�سيقوم  طلبنا  لما  الإ�ستجابة  عدم 
من  بتكليف  داخ��ل��ي،  ع��م��ل  ف��ري��ق 
ه��ذه  ب���اإع���داد  ال���ع���زم«،  »جمعية 

البيانات«.
اإع��داد  ب��داأ  »المعهد«  »اأن  واأك��د 

عليه  ح�سل  ما  اإلى  اإ�ستنادًا  درا�سة 
من  اأي�����ام  خ���الل  �سيح�سل  وم���ا 
م��ع��ل��وم��ات، ك��م��ا ت��م ت��زوي��ده بكل 
بالواقع  ال�سلة  ذات  ال��درا���س��ات 
�سبق  التي  لطرابل�س  القت�سادي 
حتى  �سنوات  ع�سر  منذ  و�سعها 

الآن«.
ميزات خارطة اال�ستثمار 

لطرابل�س
رئي�س  قرحاني  ع��ب��دال��رزاق  د. 
العلم والعلماء«  اإدارة »دار  مجل�س 

تابع:
ال�ستثمارية  »الخارطة  »ولكن 

لطرابل�س« تتميز ب�:
ال�سغيرة  بالم�سروعات  الهتمام 

والمتو�سطة والكبيرة. 
التفا�سيل  ب�����اأدق  ت��ه��ت��م  وه���ي 
الجغرافية وتولي اأهمية للم�سروعات 
ال�سغيرة خالفاً للدرا�سات ال�سابقة. 
المناطق  تحدد  �سوف  والخارطة 
الم�سروع  لهذا  ال�سالحة  الجغرافية 
اأو ذاك، مع تحديد ما هو مطلوب من 
الم�سرفية  والموؤ�س�سات  ال��دول��ة 
و�ساحب ال�ستثمار والمنفذ لنجاح 

الم�سروع. 
عن  ع��ب��ارة  تفا�سيل  ه��ن��اك  اأي 

خرائط طريق فعلية للم�ساريع«.
لماذا �سمول اللقاءات النقابات

عالقة  ع��ن  �سائل  »رب  اأ���س��اف: 
واأ�سباب  بالم�ساريع  النقابات  بع�س 
زي��ارت��ه��ا، ف��ق��د اإك��ت�����س��ف��ن��ا، خ��الل 
قانونية،  عقبات  وج��ود  ال��زي��ارات، 
�سواء من حيث الإجراء اأو الحماية. 

مع النقيب محمد المراد
المحامين  نقيب  مع  توافقنا  وقد 
المراد على تكليف فريق عمل  محمد 
م��ن ال��ن��ق��اب��ة ي��ق��وم ب��درا���س��ة ه��ذه 

الم�سائل اأو المالحظات«.
قد نلتزم تنفيذ بع�س م�ساريع 

الدرا�سة
»ال��خ��ارط��ة«  ت��ك��ون  ان  ون��اأم��ل 
و�سوف  اأ�سهر،  ع�سرة  خالل  جاهزة 
ُتن�سر لتكون في متناول النا�س، وقد 

نلتزم تنفيذ بع�س الم�ساريع«.
ماذا بعد الدرا�سة؟

بعد  �سوؤال حول »ماذا  وردًا على 

الن���ت���ه���اء م����ن و����س���ع درا����س���ة 
الم�سروع«، قال د. قرحاني:

الرئي�س ميقاتي قال لبدر مال 
اهلل اأريد درا�سات للتنفيذ ال 

كما في الما�سي
الرئي�س  اأبلغ  الأول  اللقاء  »في 
نجيب ميقاتي مدير »المعهد« د. بدر 
درا�سة  و�سع  يريد  ل  ان��ه  اهلل  م��ال 
عت  ُو�سِ التي  الدرا�سات  اإلى  ت�ساف 
في الما�سي وتكد�ست على الرفوف، 
بع�س  لتنفيذ  اإ���س��ت��ع��داده  م��ب��دي��اً 
جدواها  درا�سة  كانت  اإذا  الم�ساريع 
وقد  العمل،  ف��ي  اإ�ستمرارية  فيها 
تح�سل �سراكة مع بع�س من يرغبون 

بتنفيذ بع�س الم�ساريع«.
كلنا م�سوؤول

لما  الأ�سا�سي هو  وقال: »التحدي 
»الخارطة  م�سروع  جهوزية  بعد 
ال�ستثمارية«، وبعدها كلنا م�سوؤول 

عن تحقيق ما جاء فيها.
مع  ال�سراكة  اإلى  نتطلع  وبعدها 
وال�سراكة  المدينة،  في  القوى  كل 
عائق  على  تقع  عديدة  اأوج��ه  ذات 
الخا�سة  وال��م��وؤ���س�����س��ات  ال��دول��ة 

والجمعيات«.
من اأهداف الخارطة تحديد 

»وظيفة المدينة«
الم�سروع  ه���ذا  ك���ان  اإذا  وع��م��ا 
�سيو�سل اإلى تحديد وظيفة طرابل�س 

قال: 
»ه���ذه »ال��خ��ارط��ة« ت��ه��دف اإل��ى 
تحديد  اأي  المدينة،  وظيفة  تحديد 
ال��م�����س��اري��ع ال��ق��اب��ل��ة ل��ل��ن��ج��اح في 

طرابل�س.
كل  وظيفة  �ستحدد  والدرا�سات 
منطقة بح�سب المكانيات والظروف 
الجغرافية والبيئية والجتماعية«.

وختم د. قرحاني: 
»اإل����ى ج��ان��ب م��ا ن��ق��وم ب��ه مع 
لو�سع  للتخطيط«  العربي  »المعهد 
خ��ارط��ة اإ���س��ت��ث��م��اري��ة، ت���م، خ��الل 
اإر�سال 11  الأ�سهر القليلة الما�سية، 
دورات  في  للم�ساركة  و�سابة  �ساباً 
�سلة  ذات  ال��ك��وي��ت  ف��ي  اأق��ي��م��ت 
ال�ستثمارية  »الخارطة  بم�سروع 
ل��ط��راب��ل�����س«، وذل���ك ب��ه��دف اإع���داد 

ال�سباب وال�سابات منذ اليوم«.

د. عبدالرزاق قرحاني: »الم�صروع يطال كافة التفا�صيل و�صي�صل اإلى تحديد هوية المدينة«

بالتعاون مع »العزم« و»دار العلم والعلماء«: »المعهد العربي 
للتخطيط« ي�شع »الخارطة ال�شتثمارية لطرابل�س والق�شاء«

... مع رئي�س اإتحاد بلديات الفيحاء اأحمد قمرالدين

الوفد عند رئي�س الغرفة توفيق دبو�سي الرئي�س ميقاتي م�ستقباًل وفد »المعهد العربي للتخطيط« بح�سور قرحاني

... مع م�ست�سار الرئي�س ميقاتي د. عبدالرزاق قرحاني والمهند�س منذر حمزة

... مع مدير المرفاأ اأحمد تامر ... مع رئي�س اإتحاد بلديات ال�سنية محمد �سعدية
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رئي�س »غرفة طرابل�س وال�سمال« 
ت��وف��ي��ق دب��و���س��ي اإ���س��ت��ق��ب��ل وزي��ر 
ال�سياحة اأوادي�س كيدانيان والنائب 
في�سل كرامي، بح�سور نائب رئي�س 
المال  واأمين  فوز  اإبراهيم  الغرفة 

ب�سام رحولي. 
دبو�سي

ان  قال  دبو�سي  توفيق  الرئي�س 
»الم�ساريع  ح��ول  تمحور  اللقاء 
الإجتماعية  الوطنية  الإ�ستثمارية 
الدولية في لبنان  العربية الإقليمية 
يندرج  حيث  الكبرى،  طرابل�س  من 
الرقمية«  الذكي/ال�سياحة  »الركن 
التي  ال��م�����س��اري��ع  ت��ل��ك  ���س��ي��اق  ف��ي 
ال�����س��راك��ة«  »اإت��ف��اق��ي��ة  ت�سمنتها 
ووزارة  ال��غ��رف��ة  ب��ي��ن  ال��م��ب��رم��ة 
اأوادي�س  بالوزير  ممثلًة  ال�سياحة 
في�سل  النائب   وبح�سور  كيدانيان 

كرامي«.
كرامي

نائب طرابل�س في�سل عمر كرامي 
التي  ال��ري��ادة  »م�سيرة  على  اأثنى 
ط��راب��ل�����س«،  »غ��رف��ة  ب��ه��ا  تت�سف 
به  يتحلى  ال��ذي  القيادي  وال���دور 
مجل�س  واأع�ساء  دبو�سي،  الرئي�س 

الإدارة«، 
وقال: »في طرابل�س م�سادر غنى 
عديدة ل �سيما رجالتها وقيادييها، 
من  يمتلك  بما  دبو�سي،  والرئي�س 

وا�سعة  وروؤي����ة  وح�����س��ور  مكانة 
الآفاق، هو اأحد قاماتها«. 

كيدانيان
قال:  كيدانيان  اأوادي�����س  الوزير 
»غرفة  زي���ارة  على  اإع��ت��دت  »لقد 
مع  اللقاءات  عقد  وعلى  طرابل�س« 
على  والإط���الع  دبو�سي،  الرئي�س 
ُيطلق  ال��ت��ي  ال��م�����س��اري��ع  مختلف 
وعلى  الأخ��رى،  تلو  منها  الواحدة 

مرتكزاتها، 
بخطوات  اإعجابي  اأ�سجل  واليوم 
الرئي�س  يخطوها  ومتقدمة  جديدة 
باإطالق »ركن  دبو�سي حيث يتحفنا 
مقر  في  الرقمية«  ذكي/لل�سياحة 

الغرفة«، 
»الرئي�س  اأ����س���اف:  ك��ي��دان��ي��ان 
بتنفيذ  ومبادر  �سّباق  دائماً  دبو�سي 

الم�ساريع الوطنية«.
مج�سم »نحو طرابل�س عا�سمة 

اإقت�سادية«
وقدم دبو�سي للوزيرين كيدانيان 

وكرامي:
عا�سمة  »طرابل�س  نحو  مج�سم 

لبنان الإقت�سادية«، 
تبعها جولة على مختلف م�ساريع 

الغرفة، 
»مركز  اإط���الق  �سريط  ق�س  ث��م 

الركن الذكي لل�سياحة الرقمية«.

اإنطباعات للوزيرين:
كيدانيان 

الوزير  اأدلى  الزيارة،  اإنتهاء  اإثر 
كيدانيان بت�سريح جاء فيه: 

يتعلق  م�سروع  من  �ساهدته  »ما 
طرابل�س«  »غرفة  في  الذكي  بالركن 
للتعاون  اأ�سا�سياً  مدماكاً  فيه  اأرى 
باإمكانهم  لل�سواح  اإلتقاء  ونقطة 
اأو  �سياحي  موقع  اأي  على  الإط��الع 
زيارة  يمكنهم  كما  اأث��ري،  اأو  ديني 
زيارتها  قبل  اإفترا�سياً  المواقع  تلك 

ميدانياً«.
كرامي

اأعرب  كرامي  عمر  في�سل  النائب 
»غرفة  لإن��ج��ازات  »التقدير  ع��ن: 
طرابل�س وال�سمال« وهم في الحقيقة 
ووطنهم  لمدينتهم  محبين  اأن��ا���س 
اإل����ى ج��ان��ب��ه��م بكل  ن��ق��ف  ون��ح��ن 
اإمكانياتنا«. وفيما يتعلق بالم�سروع 

الإ�ستثماري الكبير قال كرامي: 
بكل  الملف  ه��ذا  �سنحمل  »نحن 
اأمانة اإلى المجل�س النيابي لت�سريعه 

واإطالقه«.
»المو�سوع طويل الأمد و�سياأخذ 
جهدًا كبيرًا، ولكن م�سوار الألف ميل 
ي���ب���داأ ب��خ��ط��وة ب���داأت���ه���ا »غ��رف��ة 
الطريق  �سنكمل  ونحن  طرابل�س« 

وال�سمال« معها اإن �ساء اهلل تعالى«. طرابل�س  »غرفة  في 
حول  تمحور  ح���واري  ل��ق��اء  ُع��ق��د 
لق�ساء  الإ�ستثمارية  »ال��خ��ارط��ة 
اإليه  بالدعوة  اإ�سترك  طرابل�س«، 
»غرفة طرابل�س« و»المعهد العربي 
ل��ل��ت��خ��ط��ي��ط« و»ج��م��ع��ي��ة ال��ع��زم 
فاعليات  وح�سرته  وال�سعادة«، 
وه���ي���ئ���ات ���س��ي��ا���س��ي��ة ون��ق��اب��ي��ة 
وبلدية  واقت�سادية  واإ�ست�سارية 
فيه  وتحدث  واأكاديمية،  وم�سرفية 
ت��وف��ي��ق دب��و���س��ي رئ��ي�����س »غ��رف��ة 
م�ست�سار  وال�����س��م��ال«،  طرابل�س 
الرئي�س نجيب ميقاتي د.عبدالرزاق 

قرحاني، 
العربي  »ال��م��ع��ه��د  ف��ري��ق  وم���ن 
للتخطيط«: د. كريم دروي�س المدير 
كبير  ال��م��ع��ه��د،  ف���ي  الإداري 
العبا�س،  بلقا�سم  د.  الم�ست�سارين 

والم�ست�سار اإيهاب المقابلة.
دبو�سي

البداية كانت مع الن�سيد الوطني، 
لرئي�س  والفتتاح  الترحيب  وكلمة 
اإ�ستهلها  دبو�سي  توفيق  الغرفة 

بالقول: 
خارطة  العام  القطاع  لدى  »لي�س 

الإ�ستعانة  هنا  م��ن  اإ�ستثمارية، 
العربي  »المعهد  وق��درات  بخبرات 
بالنتائج  له  الم�سهود  للتخطيط« 
بلدان  عدة  في  حققها  التي  العلمية 
المعهد  اأركان  اأن  من  بالرغم  عربية 
ومن  عرب  هم  واإداريين  خبراء  من 
ويعانون  ال�سقيقة  العربية  بلداننا 
م���ن اأزم������ات م��م��اث��ل��ة و���س��دي��دة 

الق�ساوة«.
قرحاني 

د. عبدالرزاق قرحاني قال: »نريد 
اإلى  اأن نتكلم، ونتطلع  اأن ن�ستمع ل 
للتنفيذ  قابلة  اإ�ستثمارية  خارطة 
ومن  ينجح،  اأن  ناأمل  التحدي  وهذا 
الم�سادفة في مثل هذا اليوم اأطلقنا 
ب�سدد  ونحن  الأبي�س«،  »الكتاب 
اإن���ط���الق���اً من  ت��ف��ع��ي��ل ال���ت���ع���اون 

طرابل�س«.
دروي�س

كريم  للمعهد  الإداري  المدير 
ثم  ميقاتي،  الرئي�س  �سكر  دروي�س 
دبو�سي،  الرئي�س  جهود  على  اأثنى 
ثم  المعهد،  تاأ�سي�س  مراحل  وتناول 
اللبنانية،  الموؤ�س�سات  مع  التعاون 

ال�سراي  في  »موؤتمر  عن  ك�سف  كما 
والعالم  لبنان  في  العمل  �سوق  عن 
العربي. ونعمل مع الدولة اللبنانية 

في مختلف برامجنا«.
العبا�س

�سكر  عبا�س  بلقا�سم  الم�ست�سار 
ال�سيافة  »ح�سن  على  طرابل�س 
لنا  اتاحتها  التي  الفر�سة  وعلى 
البداية  ومنذ  المدينة  مع  للتوا�سل 
توا�سلنا مع »العزم«، ونحن ب�سدد 
في  الإ�ستك�سافية  الأول��ى  المرحلة 
البيئة  ع��ن  ون��ت��ح��رى  ط��راب��ل�����س 
ال�����س��ل��ي��م��ة وم��ع��رف��ة ال��ت��ح��دي��ات 
ون�سعى  وال��ن��واق�����س  وال��ع��وائ��ق 

لخريطة قريبة للواقع«.
المقابلة

�سرح  المقابلة  ايهاب  الم�ست�سار 
مراحل،  بعدة  تمر  التي  المنهجية 
وتوزيع  العمل  »اآلية  اإل��ى  م�سيرًا 
لنجاح  الإداء  وتقييم  الأدوار 

الم�سروع«.
مفتوح  حوار  جرى  الختام  وفي 
المتحدثين  بين  الجوانب  ومتعدد 

وعدد من الح�سور.

والعمال،  العمل  عيد  لمنا�سبة 
طرابل�س  »غ��رف��ة  رئ��ي�����س  ت��وج��ه 
بتهانيه  دبو�سي،  توفيق  وال�سمال« 

العاملة. القوى  لكافة 
: متمنياً

حافزًا  المنا�سبة  هذه  تكون  »اأن 
نتفياأ  وطن  بناء  اأجل  من  للتعا�سد 
والإ�ستقرار  والأمان  الأمن  ظله  في 

والإزدهار«.  
اإاّل  المجتمعات ال تقوم 

المنتجين اأبنائها  ب�سواعد 
العمل  عيد  علينا  »يطل  وق��ال: 
نحن  وقت  في  العام  هذا  والعمال 
منتجة  كقوى  فيه  نكون  ما  اأح��وج 
بالإنحياز  تم�سكنا  عن  التعبير  اإلى 
اإلى المقولة الإن�سانية والإجتماعية 
ال��ب�����س��ري��ة في  ال��م��ج��ت��م��ع��ات  ب����اأن 

�سواعد  على  اإل  تقوم  ل  الأ�سا�س 
جميع  ف���ي  ال��م��ن��ت��ج��ي��ن  اأب��ن��ائ��ه��ا 

المجالت. 
ال تنمية دون �سهر و�سقل 

للمهارات
اأن  يمكن  ل  ال�ساملة  التنمية  واأن 
بالقدرات  الإرت��ق��اء  دون  تتحقق 
بناء  على  وال�سهر  المهارات  و�سقل 
الأف�سل  نحو  وت��ط��وي��ره��ا  ال���ذات 

والأح�سن«.  والأ�سلح 
تاأكيد  ي��ري��د  ال��ذي  و»المجتمع 
اإلى  المتوثبة  الأم��م  بين  ح�سوره 
يبلغ  اأن  يمكن  ل  والإزده��ار  التقدم 
ال���درج���ة ال��ع��ل��ي��ا م��ن الإ���س��ت��ق��رار 
اإل بالعمل الجاد والن�ساط  والرخاء 
ال�����دائ�����م، ت����الزم����ه ال��ت��ط��ل��ع��ات 

والطموحات. 

التحولت  قلب  ف��ي  ي��ك��ون  واأن 
ي�سهدها  التي  الكبرى  التاريخية 

المعا�سر«. عالمنا 
ليكن وطننا متاألقًا دائمًا

وخ���ت���م: »م����ن ه��ن��ا وم����ن ه��ذه 
م�سوؤلياتنا  تنبع  بالذات  المنا�سبة 
التاريخية الكبرى في عمل ح�ساري 
مجتمعاً  معه  نبني  ومميز  منتج 
عماًل  حقيقيين  �سركاء  فيه  نكون 
فيه  ن�����س��ت��ح��ق  م��ن��ت��ج��ة،  وق�����وى 
للقيام  حافزًا  ي�سكل  بيوم  الإحتفال 
الثورة  اإل��ى  يهدف  م�سوؤول  ب��دور 
النهو�س  على  والعمل  ال��ذات  على 
بالمجتمع وتطويره. ويكون لوطننا 
بين  متاألقاً  دائماً  نريده  الذي  المكان 

الأمم«. 

بين وزارة ال�شياحة والغرفة: 
»الركن الذكي/ ال�شياحة الرقمية« منارة 

ت�شيء على كنوز لبنان من طرابل�س الكبرى

قالوا في عيد العمال

دبو�شي: »�شراكتنا العربية محور اإ�شتثمارات 
لبنان في طرابل�س الكبرى«

دبو�شي: »عيد العمل والعمال �شراكة حقيقية 
لبناء وطن نريده متاألقًا بين الأمم«

كيدانيان: دبو�سي دائمًا �سّباق ومبادر
كرامي اأثنى على م�سيرة الريادة في الغرفة

دبو�سي: م�ساريع اإ�ستثمارية وطنية وعربية واإقليمية من طرابل�س

دبو�سي متو�سطا كيدانيان و كرامي

�سورة جامعة للم�ساركين في اللقاء حول »الخارطة الإ�ستثمارية لق�ساء طرابل�س«

اأيار من  الأول من �سهر  اليوم  في 
بعيد  ولبنان  العالم  يحتفل  عام  كل 
ال��ع��م��ل وال��ع��م��ال، وذل���ك ت��ق��دي��رًا 
ودورها  العاملة  الطبقة  لت�سحيات 

في ازدهار المجتمعات.
في  المنا�سبة  اإحياء هذه  بداأ  وقد 
هذا التاريخ حيث وقعت اأحداث في 
الم�سربين  من  عدد  بحق  �سيكاغو 
في  الأميركية  النقابات  من  بدعوة 
قدم  المنا�سبة  وبهذه   .1886 العام 
للعمال  التهاني  ال�سيا�سيين  من  عدد 

في عيدهم:
ميقاتي: لتتعاون االإردات 

الخّيرة لمعالجة الم�سكالت 
االقت�سادية

الرئي�س نجيب ميقاتي قال:
وعاملة  عامل  لكل  محبة  «تحية 
يكافحون في هذه الحياة، على رغم 
ال�سعوبات الكثيرة التي يعاني منها 
كل  تتعاون  ان  والمطلوب  لبنان، 
الإرادات الخّيرة لمعالجة الم�سكالت 
ن�سهدها،  التي  والمالية  القت�سادية 
بم�ستقبل  جديد  م��ن  الأم���ل  وبعث 

واعد للجيل الجديد».
جان عبيد: لحوار بين الدولة 

والعمال وللتوازن بين الو�سع 
المالي وظروف الموظفين

وحول  عبيد  جان  طرابل�س  نائب 
ق�سية «الموازنة التق�سفية» وما يتم  
خف�س  من  المجال  ه��ذا  في  طرحه 
رواتب اأو لإلغاء تقديمات للموظفين 

دعا اإلى:

بين  الدقيق  ال��ت��وازن  «م��راع��اة 
الظروف  وبين  المالي  الدولة  واقع 

الجتماعية للموظفين»،
بمكان  ال�����س��رورة  «م��ن  وق���ال: 
عجز  لتمويل  م�سادر  عن  التفتي�س 

الدولة، 
بعين  ي��وؤخ��ذ  اأن  ي��ج��ب  ول��ك��ن 

العتبار:
عي�س  ب��ل��ق��م��ة  ال��م�����س��ا���س  ع���دم 

اللبنانيين.
النائب عبيد هناأ العمال بعيدهم، 
و�سدد على �سرورة الحوار المبا�سر 
بين الدولة والعمال لتفادي ال�سدام 
الطرفين  من  لأي  م�سلحة  ل  الذي 

فيه.
�سكرًا لعاطفة االأ�سدقاء 

والمحبين
اإلى  �سكر  كلمة  النائب عبيد وجه 
وال���وزراء  الر�سمية  المرجعيات 
ال��ذي��ن  وال�سخ�سيات  وال���ن���واب 
لمتابعة  ب��ه  ويت�سلون  اإت�����س��ل��وا 

الو�سع ال�سحي ل�سقيقه. 
التي  «ال��ع��اط��ف��ة  ���س��اك��رًا  وق���ال 
لم�ستها من الأ�سدقاء والمحبين، من 

مختلف المناطق».
ال�سفدي: «الإعطاء العمال 
حقوقهم لنبني وطنًا متينًا 

لجميع اأبنائه»
ال�سابق  والوزير  طرابل�س  نائب 
عيد  لمنا�سبة  دعا  ال�سفدي  محمد 

العمال اإلى اأن:
اللبنانيون  ال��ع��م��ال  «ُي��ع��ط��ى 

ودعمهم  حمايتهم  تتم  واأن  حقوقهم 
القت�ساد  تحويل  في  ي�ساهموا  كي 
في لبنان الى اقت�ساد منتج وبالتالي 

نبني وطناً متيناً لجميع اأبنائه».
وختم موجهاً التحية اإلى كل عمال 

لبنان في عيدهم.
كبارة: يعي�سون حا�سرًا �سعبًا

النائب محمد كبارة قال: 
العام  هذا  يحمل  العمال  عيد  «اأن 
على  والأعباء  ال�سغوط  من  مزيدًا  
عمال لبنان، حيث يزداد القلق على 
الحا�سر  يعي�سون  بينما  الم�ستقبل، 
عي�سهم  لقمة  يهدد  ال��ذي  ال�سعب 
الجتماعي  الأم��ان  بفقدان  ويلّوح 

والقت�سادي».
بلدية طرابل�س: تكريم

المهند�س  طرابل�س  بلدية  رئي�س 
اأحمد قمرالدين كّرم العمال بح�سور 
عبداهلل،  ها�سم  البلدية  عمال  نقيب 
رئي�س ور�سة الطوارىء عزام زيلع، 
وروؤ����س���اء ال��م�����س��ال��ح وال���دوائ���ر 
من  وعدد  النقابة  مجل�س  واأع�ساء 
لرئي�سة  ك��ل��م��ة  وك��ان��ت  ال��ع��م��ال. 
فتفت  ع��زة  الهند�سة»  «م�سلحة 

بالمنا�سبة.
«اإنماء طرابل�س»

«جمعية اإنماء طرابل�س والميناء» 
راأت «اأن العامل في هذا البلد اأ�سبح 
التي  القت�سادية  الم�ساكل  من  يئن 
ُيكّرم  اأن  من  وب��دًل  فيها،  نتخبط 
العجز  م�سوؤولية  ان  نرى  اأ�سبحنا 

المالي ت�سعها الدولة على عاتقه».
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الم�ست�سفيات  على  جولته  خ��الل 
الجامعات  ف��ي  ال�سحة  وك��ل��ي��ات 
�سماًل، قام وزير ال�سحة العامة د . 
جميل جبق بزيارة اإلى »الم�ست�سفى 
طرابل�س»  في  الخيري  الإ�سالمي 
والتجهيز  التطور  على  اطّلع  حيث 

واأق�سام الم�ست�سفى.
االإ�ستقبال

»تيار  رئي�س  اإ�ستقباله  في  وك��ان 
الكرامة» نائب طرابل�س في�سل عمر 
كرامي ورئي�س مجل�س الإدارة كميل 
الق�سير واأع�ساء المجل�س وعدد من 

الأطباء والعاملين في الم�ست�سفى.

مركز  اأهم  الكلي:  غ�سل  مركز 
في المنطقة

بجولة  زيارته  اإ�ستهل  جبق  الوزير 
�ساملة على جميع اأق�سام الم�ست�سفى 
ال��دم  غ�سل  بمركز  اإعجابه  مبدياً 
الذي  ال�سطناعية  الكلي  بوا�سطة 
باأهم  كلياً  وتجهيزه  تحديثه  ت��م 
في  الكلي  غ�سل  ماكينات  واأح��دث 
اأهم  ي�ساهي  اأ�سحى  بحيث  العالم، 
لبنان  في  لي�س  الكلي،  مراكز غ�سيل 

فح�سب بل في المنطقة العربية.  
ق�سم االأ�سعة 

ُجّهز  ال��ذي  الأ�سعة  ق�سم  زار  ث��م 

باأحدث اآلت:
- »الت�سوير ال�سعاعي«، 

- و»الرنين المغناطي�سي«،
- و»ال�سكانر«.

لقاء اأطباء ومر�سى
لبقية  زي��ارات��ه  تابع  جبق  الوزير 
اأج��رى  حيث  الم�ست�سفى،  اأق�سام 
الم�ست�سفى  اأطباء  مع  حوار  جل�سة 
المر�سى  م��ط��ال��ب  اإل���ى  وا���س��ت��م��ع 

وظروفهم.
د. جميل جبق

في نهاية الجولة اأدلى الوزير جميل 
اإعجابه  فيه  اأب��دى  بت�سريح  جبق 

والتطور  الطبي  ال�����س��رح  »ب��ه��ذا 
البنى  ل��ن��اح��ي��ة  ف��ي��ه،  ال��ح��ا���س��ل 
الم�ست�سفى  وتجهيز  التحتية، 
حديثة،  طبية  واأدوات  بمعدات 
والتجديد في مختلف اأق�سامه ب�سكل 

عام«.
وقال: »لقد نجح الم�ست�سفى في ذلك 
القت�سادية  ال�سائقة  من  بالرغم 
القّطاعات  جميع  على  اأث��رت  التي 
وخ���ا����س���ة ال���ق���ّط���اع ال�����س��ح��ي 

والم�ست�سفيات«.
باإن�ساف  وعــد  ال�سحة  ــر  وزي

الم�ست�سفى
د. جبق وعد »بان�ساف الم�ست�سفى 

لجهة رفع ال�سقف المالي مع وزارة 
�سابقاً  تخفي�سه  تم  ال��ذي  ال�سحة 
نال  مما  وبالرغم  هذا  ومع  مرتين 
ا�ستمّر  فقد  الم�ست�سفى من تخفي�س 
باأداء خدماتها الطبية والإ�ست�سفائية 

على اأف�سل ما يكون«.
ـــة كـــرامـــي  تـــكـــريـــم بـــرعـــاي
على  �ــســنــة   75 ولــمــنــا�ــســبــة 

تاأ�سي�س الم�ست�سفى
في ختام الجولة اأقام مجل�س اإدارة 
تكريماً  غ���داء  ح��ف��ل  الم�ست�سفى 
برعاية  جبق  جميل  د.  لل�سيف 

النائب في�سل كرامي.
ل�  الما�سي«  »اليوبيل  وبمنا�سبة 

»الم�ست�سفى الإ�سالمي الخيري«.
التهنئة  كلمات  تبادل  ج��رى  حيث 
والإ�سادة بدور الم�ست�سفى واأهميته 
وطرابل�س  ع��م��وم��اً  ال�����س��م��ال  ف��ي 

خ�سو�ساً.
كرامي يكّرم جبق

ثم قام النائب في�سل كرامي بت�سليم 
تكريمية  درع��اً  جبق  جميل  الوزير 
�سكر  عربون  »الم�ست�سفى«  باإ�سم 
التي  والخدمات  للجهود  وتقدير 
التي  المناطق  جميع  في  بها  يقوم 
ال�سحية  الأو���س��اع  متفقدًا  زاره��ا 

والم�ست�سفيات العاملة فيها.

�سمن جولته ال�سمالية في طرابل�س وال�سنية، زار وزير 
دار  م�ست�سفى  جبق  جميل  الدكتور  العامة  ال�سحة 
اأرجائها  في  الوزير  جال  حيث  طرابل�س،  في  ال�سفاء 
وا�ستمع ل�سرح عن مرافقها من المدير العام للم�ست�سفى 

اأحمد خالد الذي قّدم له هدية عبارة عن قراآن كريم، 
الطبية  الجمعية  رئي�س  من  كل  ا�ستقباله  في  وك��ان 
الرئي�س  ونائب  ال�سيد،  محمود  الدكتور  ال�سالمية 
الدكتور وليد الولي، المدير العام للم�ست�سفى احمد خالد 

وع�سو مجل�س امناء الم�ست�سفى عبداهلل بابتي .
الطوارئ والغاثة واطلع  الوزير مركز جهاز  تفقد  كما 
من م�سوؤول العالقات العامة في الجهاز عمر خ�سر على 

اأعمال الجهاز وخدماته الإن�سانية والإ�سعافية، 

واختتمت الزيارة بتقديم حقيبة اإ�سعافية كهدية رمزية 
للوزير جبق.

التمري�سي  الكادر  التذكارية مع  التقاط ال�سور  كما تم  
والطبي في الم�ست�سفى.

وزير ال�شحة العامة د. جبق: كل التقدير والعجاب للتطور والتجهيز 
اللذين تتمتع بهما »الم�شت�شفى الإ�شالمي الخيري في طرابل�س«

وزير ال�شحة العامة يزور م�شت�شفى دار ال�شفاء
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نظم »وقف الحميدي الخيري« في طرابل�س لقاء في 
طرابل�س،   – المهند�سين  نقابة  في  الموؤتمرات  قاعة 
لإطالق م�سروع اإن�ساء »م�ست�سفى الحميدي الجامعي«.

بالح�سور  القاعة  غ�ست  حيث  حا�سدًا  كان  اللقاء 
اقت�سادية  وفعاليات  اأكاديميين  من  والنخبوي  المميز 
من  كبير  وع��دد  اأع��م��ال  ورج��ال  ونقابية  واجتماعية 

الأطباء والعاملين في المجال ال�سحي.
العلمية  والمنهجية  الدقيق  التنظيم  لفتاً  وك��ان 
الراقية في تقديم المتحدثين وعر�س التفا�سيل الخا�سة 
مع  بالتزامن  الم�ست�سفى  وم�سروع  والمركز  بالوقف 
في  اأ�سا�سية  محطة  اللقاء  هذا  ويعتبر  الوافي.  ال�سرح 
تغيير ال�سورة النمطية ال�سائدة في المجتمع، كما قدم 
ال�سفافية والروؤى  معلومات واأرقاماً وا�سحة تدل على 
في  الحيوي  الم�سروع  هذا  على  القائمين  لدى  العلمية 

طرابل�س.
اإفتتح اللقاء بتالوة اآيات من الذكر الحكيم ثم الن�سيد 

الوطني، وكلمة ترحيب من و�سيم �سيخ العرب.
»اأن  راأى  زيادة  ب�سام  المهند�س  المهند�سين  نقيب   -
هذا الحلم �سيتحقق على م�سافة تقل من ا�سبوع في �سهر 
هذا  تلبية  ينفكون عن  ل  الخير  فاأهل  المبارك،  رم�سان 
النداء، وهذا ما عهدناه في جمعية وقف الحميدي التي 
ي�سهد الجميع ب�سعيها في خدمة المجتمع واأهله، وعظيم 
هو كل �سخ�س ي�سّخر طاقاته واإمكاناته في �سبيل خير 

الن�سانية«.
- رئي�س مجل�س اأمناء الوقف ال�سيخ وليد علو�س قدم 

مداخلة لخ�س فيها م�سيرة »وقف الحميدي الخيري«، 
وبيّن حجم الم�ساعدات والتقديمات، متطرقاً اإلى اأو�ساع 
طرابل�س القت�سادية والجتماعية وال�سحية وحاجتها 
الحميدي  »م�ست�سفى  م�سروع  فكان  م�ست�سفى  اإل��ى 

الجامعي«.
د.  الطبي  الحميدي  لمركز  الطبية  اللجنة  رئي�س   -
منذ  وتطويره  المركز  لم�سيرة  عر�س  معاليقي  هالل 

العام 2001 حتى اليوم.
العلوم  ف��ي  ل��ل��دك��ت��وراه  ال��ع��ال��ي  المعهد  عميد   -

العمر  ف��واز  د.  اللبنانية  الجامعة  في  والتكنولوجيا 
البحثي والعلمي  التعاون  اتفاقيات  عر�س في مداخلته 

بين الوقف والجامعة.
والبيئة  ال�سحة  ميكروبيولوجيا  مختبر  رئي�س   -
التابع للمعهد العالي للدكتواره في العلوم والتكنولوجيا 
وع�سو  اللبنانية  الجامعة  في  العامة  ال�سحة  كلية  في 
اللجنة الطبية لمركز الحميدي الطبي الخيري د. منذر 
عن  نتجت  التي  العلمية  النتائج  اأه��م  عر�س  حمزة 

التفاقيات بين الجامعة اللبنانية والوقف.

 )LAU( الأميركية  اللبنانية  الجامعة  في  الأ�ستاذ   -
الخيري  الطبي  الحميدي  لمركز  الطبية  اللجنة  وع�سو 
جرت  التي  ال�سريرية  لالأبحاث  عر�س  اأحدب  ر�سدي  د. 

في المركز.
KPMG في لبنان وع�سو  - المدير التنفيذي ل�سركة 
لجنة تطوير م�ست�سفى الحميدي الجامعي الأ�ستاذ نافذ 

مرعبي عر�س لمو�سوع الحوكمة في الم�ست�سفى.
�سهادات

وكانت �سهادات حية لكل من:
ال�سحة  »منظمة  ف��ي  الإق��ل��ي��م��ي  ال��م��دي��ر  ن��ائ��ب   -

العاليمة«» د. رنا اأحمد الحجة.
- الخ�سائي في جراحة العظام والمفا�سل د. ح�سن 

اأزمرلي.
- رجل الأعمال وع�سو لجنة دعم م�ست�سفى الحميدي 

الجامعي الحاج عمر الجمل.
الم�سارف  موظفي  لجمعية  ال�سابقة  النقيبة   -

والنا�سطة في الحقل المدني مهى مقدم.
تكريم

وفي الختام جرى تكريم ع�سوين من موؤ�س�سي »لجنة 
م�سجد الحميدي الخيرية« هما:

- ال�سيدلي الحاج اأحمد ال�سهال.
- المحامي الحاج محمد بركة.

وقدم لكل منهما رئي�س واأع�ساء مجل�س اأمناء الوقف 
درعاً تقديرية.
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�سني  اإ�سالمي  وقف  هو  الخيري«  الحميدي  »وق��ف 
– الزاهرية،  – طرابل�س  لبنان  في   1977 عام  تاأ�س�س 
وثقافية  اجتماعية  وانجازات  اأهداف  تحقيق  اإ�ستطاع 

وطبية كبيرة منها:
دورات تعليم 

المدار�س والدورات التعليمية المجانية التالية: 
- مدر�سة تحفيظ القراآن الكريم )600 طالب وطالبة 

،)2018 – خالل 
 800( الكريم  القراآن  لتعليم  ال�سيفية  المدر�سة   -

طالب وطالبة – خالل 2018((،
 179( البروفيه  �سهادة  لطالب  المدر�سي  الدعم   -

طالباً وطالبة – خالل 2019(،
- مدر�سة محو الأمية )104 طالب – خالل 2018(،

خالل   – وطالبة  طالباً   331( الكمبيوتر  تعليم   -
،)2018

- تعليم اللغة النكليزية )338 طالباً وطالبة(،
- بالإ�سافة اإلى حمالت الإغاثة للنازحين والمنكوبين 

)1.4 مليون دولر(. 
�سندوق الزكاة

 1992 العام  في  للزكاة  �سندوقاً  الوقف  اأ�س�س  وقد 
وو�سل  والمطلقات،  والعجزة  والأيتام  الأرامل  لكفالة 
عدد العائالت المكفولة طبياً في »مركز الحميدي الطبي 
الخيري« اإلى 1240 عائلة ي�ستفيد معظمها من م�ساعدات 
مادية وعينية بالإ�سافة اإلى الكفالت الطبية، وقد و�سل 
اإلى   2018 �سنة  العائالت  لهذه  الم�ساعدات  مجموع 

مليون دولر اأميركي.

»مركز  هو  الخيري«  الحميدي  »وقف  انجازات  اأهم 
 ،2001 عام  تاأ�س�س  ال��ذي  الخيري«  الطبي  الحميدي 
مليون مري�س )منهم 50  لأكثر من  وقدم خدمات طبية 
األف لجئ(، ومنح م�ساعدات طبية للفقراء والمحتاجين 
المركز  وي�ستقبل  اأمريكي،  دولر  مليوني   2 من  باأكثر 
حالياً اأكثر من ع�سرة اآلف مري�س �سهرياً موزعين على 
ثالثين اخت�سا�ساً، ويقوم على خدمتهم خم�سة و�سبعون 
طبيٍة  وجودٍة  بكفاءٍة  وموظفًة  ممر�سًة  و�ستون  طبيباً 

عالية وبكلفٍة منخف�سة. 
»مركز الحميدي الطبي« يقوم على 1200 متر مربع 
وي�سم مختلف الخت�سا�سات ومزود باأحدث التجهيزات 

الطبية المخبرية والت�سخي�سية، وت�سمل:
1- ق�سم الطب العام والعيادات التخ�س�سية.

2- مختبر الحميدي للتحاليل الطبية.
وبالموجات  ال�سعاعي  للت�سوير  الحميدي  مركز   -3

فوق ال�سوتية.

4- ق�سم العالج الفيزيائي.
5- ق�سم تنظير الجهاز اله�سمي »معدة وم�سران«.

6- ق�سم الأ�سنان للكبار ولالأطفال.
.EEG،EMG 7- تخطيط الراأ�س والع�سالت

8- تخطيط الجهد للقلب والت�سوير ال�سوتي للقلب » 
.»EPREUVE D’EFFORT، ECHO-COEUR

9- عيادة العيون.
10- تخطيط ال�سمع والطبلة

.» Audiometry;Tympanometry«
.«Bone scan» 11- فح�س ترقق العظام

يقوم على خدمة المر�سى فيه فريق طبي متخ�س�س 
ممير يتكون من 75 طبيباً وطبيبة يعاونه جهاز من 55 
موظفاً وموظفة من اخت�سا�سات طبية واإدارية مختلفة 
اأف�سل  تقديم  على  ي�سهر  واح��دًا  عمل  فريق  ي�سكلون 

الخدمات الطبية في ظل من الحترام الكامل.

من  العديد  الحميدي  مركز  يدعم 
والبحث  التعليمية  الموؤ�س�سات 

العلمي:
المعلوماتية  مختبر  تجهيز   -
عام  لل�سبيان  الزاهرية  لمدر�سة 

.2008
علمية  اتفاقات  المركز  عقد  وقد 
من  وعدد  اللبنانية«  »الجامعة  مع 

الجامعات المرموقة في لبنان. 

مع  الأول���ى  التفاقية  توقيع   -
الجامعة اللبنانية عام 2010 والتي 
الخيري«  الحميدي  »وق��ف  اإل��ت��زم 
الفني  ال��دع��م  ب��ت��ق��دي��م  بموجبها 
في  الجارية  لالأبحاث  واللوج�ستي 
ال�سحة  ميكروبيولوجيا  مختبر 
العالي  المعهد  في  القائم  والبيئة 
التابع   – طرابل�س   – للدكتوراه 
اإلى  بالإ�سافة  اللبنانية،  للجامعة 
ال��الزم��ة لبنك  ال��م��واد  ت��اأم��ي��ن ك��ل 

ال�ساللت البكتيرية في هذا المختبر.
الطابق  تاأهيل  في  الم�ساهمة   -
ال�سحة  كلية  ت�سغله  الذي  ال�سابع 
في  اللبنانية  الجامعة   – العامة 

م�ست�سفى طرابل�س عام 2013.
مختبر  وت��ج��ه��ي��ز  ت���اأه���ي���ل   -
المقدم  ف�سل  لثانوية  المعلوماتية 

الزاهرية عام 2013.
ال��ت��ف��اه��م مع  م��ذك��رة  ت��وق��ي��ع   -
الأم��ري��ك��ي��ة  اللبنانية  ال��ج��ام��ع��ة 
م��ج��ال  ف���ي   2016 ع���ام   )LAU(
اإلى خدمة  الهادفة  العلمية  البحوث 
الن�����س��ان ورق��ي��ه وال��ح��ف��اظ على 

�سحته ووقايته من الأمرا�س.
لتجديد  ثانية  اتفاقية  وتوقيع 

التفاقية الولى �سنة 2018.
مع  الثانية  التفاقية  توقيع   -
الجامعة اللبنانية عام 2017 والتي 
بالتفاقية  العمل  تجديد  ت�سمنت 
في  التعاون  اإلى  بالإ�سافة  الأول��ى 

ال��ع��ل��م��ي��ة، عبر  ال��ب��ح��وث  م��ج��ال 
وطالبها  الجامعة  اأ�ساتذة  ا�ستفادة 
والنظام  والمرافق  المن�ساآت  من 
في  المر�سى  متابعة  في  المتكامل 

»مركز الحميدي الطبي الخيري«.
توف«  »المالدي  جهاز  و�سع   -
يقوم  وال����ذي   )MALDI-TOF(
)خالل  جدًا  و�سريع  دقيق  بتعريف 
من  نوع   3500 من  لأكثر  دقيقتين( 
الخمائر  من  نوعاً  و260  البكتيريا 
والفطريات، بالإ�سافة اإلى ت�سخي�س 
العينات  بع�س  في  للجراثيم  �سريع 
لوجود  وتحديد  للمر�سى  العائدة 
للم�سادات  البكتيريا  لدى  مقاومة 
الحيوية، و�سع هذا الجهاز بت�سرف 
ال�سحة  ميكروبيولوجيا  مختبر 
العالي  للمعهد  ال��ت��اب��ع  وال��ب��ي��ئ��ة 
للدكتوراه في الجامعة اللبنانية في 

طرابل�س.

الحميدي  »مركز   2010 العام  في  الوقف  ا�ستحدث 
التنموية  الم�ساريع  من  عدد  لإدارة  الب�سرية«  للتنمية 

التي يقوم بها وقف الحميدي الخيري، ومنها:
- الرعاية الجتماعية.

- الإ�سكان.
- الرعاية ال�سخ�سية.

- التعليم.
- مدر�سة الحميدي لتحفيظ القراآن الكريم

- محو الأمية.
ال�سهادة  لطالب  المجاني  المدر�سي  الدعم  دورات   -

المتو�سطة للذكور والإناث.
- دورات اللغة النكليزية.

- دورات الكمبيوتر.
- دورات التطوير الإداري.

- اللقاء المفتوح.
- تبرعات رم�سان.

- م�سروع الأ�ساحي.
- حمالت الإغاثة.

- التبرع بالدم.
- ال�سكن والبنى التحتية.

- حفر اآبار المياه.
- تح�سين الدخل.

- قاعة م�سجد الحميدي المجانية للمنا�سبات.

مركز الحميدي الطبي الخيري

»وقف الحميدي الخيري«: 42 �شنة من العطاء

م�شت�شفى الحميدي الجامعي: حلٌم يتحقق

»مركز الحميدي للتنمية الب�شرية«

دعم الموؤ�ش�شات التعليمية والبحث العلمي

ح�سور اإطالق م�سروع اإن�ساء »م�ست�سفى الحميدي الجامعي«

مر�سى ومراجعون في المركز الطبي
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1- تم عمل درا�سة الجدوى للم�سروع.
2- تم انجاز المخطط التمهيدي والت�سميم الت�سوري للم�سروع.

3- تم �سراء العقارات التالية:
 5150-5151-5152-5153- 5154 في منطقة ب�ساتين طرابل�س العقارية.

4- تم �سم العقارات وت�سجيلها با�سم »وقف الحميدي الخيري«.
5- اأن�سئت عدة لجان متخ�س�سة لتنفيذ الم�سروع )اللجنة الإدارية – اللجنة الطبية – لجنة التطوير – اللجنة 
دعم  لجنة   – والن�سباط  العمل  مراقبة  لجنة   – الجودة  ومراقبة  ال�ستراتيجي  التخطيط  لجنة   – الهند�سية 

الم�ست�سفى...(.
- م�ساحة الأر�س: 7863 مترًا مربعاً.

- �سعر الأر�س: 3.931.500 دولر اأميركي.
- المبلغ المتبقي: 712.500 دولر اأمريكي.

الخطوة التالية هي ت�سديد ما تبقى من ثمن الأر�س والبدء بمرحلة الدرا�سات والتخطيط والتنفيذ.
نحن ندرك اأن كلفة الم�سروع كبيرة، ولكننا ندرك اأن ف�سل اهلل تعالى وا�سع،

عن  تتوانى  لن  الع�سور  عبر  الإ�سالمية  المدن  بين  الوقفي  العمل  في  رائدة  كانت  التي  طرابل�س  فاإن  ثم  ومن 
الم�ساهمة في م�سروع وقفي هام، يدعم وجودها وي�ساهم في نه�ستها.

واإعالمياً،  ومعنوياً  مادياً  المتاحة  بالمكانيات  الم�سروع  هذا  دعم  اإلى  المبادرة  الخير  باأهل  نهيب  فاإننا  لذلك 
مذكرين بقول اهلل تعالى:

اِزِقيَن}. ن �َسْيٍء َفُهَو ُيْخِلُفُهۖ  َوُهَو َخْيُر الَرّ {َوَما اأَنَفْقُتم ِمّ
ِ ُهَو َخْيًرا َواأَْعَظَم اأَْجًرا}، �سدق اهلل العظيم. ْن َخْيٍر َتِجُدوُه ِعنَد اهلَلّ ُموا ِلأَنُف�ِسُكم ِمّ {َوَما ُتَقِدّ

وقول النبي �سلى اهلل عليه و�سلم: »من دلَّ على خيٍر فله مثُل اأجِر فاِعله«.
اأخي الكريم، اأختي الكريمة

لتكن لك ب�سمة في دعم هذا الم�سروع الوقفي الخيري لأنه �سدقة جارية ل ينقطع اأجرها اإلى يوم القيامة.
رئي�س مجل�س اأمناء الوقف
ال�سيخ وليد محمد علو�س

يتاألف مجل�س الأمناء في »وقف الحميدي الخيري« 
من ال�سادة:

- ال�سيخ وليد محمد علو�س رئي�ساً.
- المحامي الحاج محمد فوؤاد بركة نائباً للرئي�س.

اأميناً  يحيى  رفعت  محمد  الأ�ستاذ  العدل  الكاتب   -
لل�سر.

- المهند�س عبدالمنعم عمر �سناوي اأميناً لل�سندوق.
- ال�سيدلي اأحمد نظمي ال�سهال ع�سوًا.

- الدكتور هالل جميل معاليقي ع�سوًا.
- الحاج طالل محمد مرعبي ع�سوًا.

- الحاج ع�سام راأفت لبابيدي ع�سوًا.
االأع�ساء الفخريون

- المحامي غ�سان �سميح عدرة.
- المهند�س ماهر ر�سوان �ساعاتي.

- المهند�س عبدالرحمن محمد �سليم هاجر.

موؤ�س�سو »وقف الحميدي الخيري«هم ال�سادة:
- الحاج �سميح عبدالرحمن عدرة.

- الحاج نجيب عبدالقادر عوي�سة.
- ال�سيخ �سفيق بركة.

- ال�سيخ اأحمد عزالدين الرفاعي.

- الحاج حلمي يا�سين.
- الحاج اأكرم عبدالقادر عوي�سة.

- الحاج اأحمد نظمي ال�سهال.
- الحاج محمد فوؤاد بركة.

- الدكتور محمود عبدالوهاب رعد.

عاماً  واأربعين  اإثنين  م��رور  بعد 
الحميدي  م�سجد  لجنة  تاأ�سي�س  على 
الحميدي  وق��ف  اإل��ى  تحولت  التي 
ال��خ��ي��ري وم���ا ق��دم��ت��ه م��ن اأع��م��ال 
في  النجاح  وبعد  خيرية،  اجتماعية 
ال���خ���دم���ات ال��ط��ب��ي��ة وال�����س��ح��ي��ة 
مركز  حققها  ال��ت��ي  والج��ت��م��اع��ي��ة 
التابع  الخيري  الطبي  الحميدي 
اهلل  بتوفيق  الخيري  الحميدي  لوقف 

تعالى منذ ثمانية ع�سر عاماً.
والمنطقة  المجتمع  لحاجة  ونظرًا 
من  لأك��ث��ر  تت�سع  م�ست�سفيات  اإل��ى 
من   %75 لأن  ونظرًا  �سرير،   1000
البالغ  وال�سمال  طرابل�س  �سكان 
ن�سمة  األ��ف  ومئتي  مليوناً  عددهم 
من  �سحية  تغطية  اأية  لديهم  لي�ست 
جهات �سامنة مما يحول دون تقديم 
اأدنى الخدمات الطبية الإن�سانية لهم 
وحيث  الكثيرين،  وفاة  اإلى  ويوؤدي 

ن�سبة  وت��ع��دت  تف�ست  البطالة  اأن 
خط  تحت  يعي�سون  الذين  ال�سكان 
المنطقة  واأ�سحت   ،%25 ال���  الفقر 
العمل  ف��ر���س  اآلف  اإل���ى  ب��ح��اج��ة 

وبالتالي اإلى مبادرات خّيرة،
م��ن ه��ن��ا ك��ان��ت م��ب��ادرة »وق��ف 
ال��ح��م��ي��دي ال���خ���ي���ري« ب��اإن�����س��اء 
الجامعي«  الحميدي  »م�ست�سفى 

ب�سعة 240 �سريرًا.
االأثر الطبي واالجتماعي 

واالقت�سادي لم�ست�سفى 
الحميدي الجامعي:

- ا�ستقطاب الكفاءات العلمية في 
اللبنانيين  الأط��ب��اء  وك��ذل��ك  لبنان 
العاملين في الخارج والذين ي�سغلون 

مراكز موؤثرة في بالد الغتراب.
جامعي  م�ست�سفى  وج��ود  عدم   -
نقطة  �سي�سكل  مما  طرابل�س،  ف��ي 
جذب للمر�سى الذين �سيجدون بدياًل 

م��الئ��م��اً ي��غ��ن��ي ع���ن ال��ل��ج��وء اإل���ى 
م�ست�سفيات العا�سمة.

طب  كلية  لإن�ساء  فر�سة  اإيجاد   -
ومركز  وعلمية  �سحية  وك��ل��ي��ات 
رف��ع  ف��ي  ي�ساهم  العلمي  للبحث 

م�ستوى الطب في لبنان،
- التكامل مع الج�سم ال�ست�سفائي 
عدد  ف��ي  النق�س  ل�سد  ال�سمال  ف��ي 
الطبية  الخدمات  وتاأمين  ة  الأ���س��رَّ

لأهلنا في محافظتي ال�سمال وعكار.
- تاأمين 1000 فر�سة عمل.

بكفاءات  طبية  خدمات  توفير    -
مع  تتنا�سب  مادية  كلفة  مع  عالية 

و�سع لبنان القت�سادي.
- كفالة ا�ست�سفائية كاملة لالأرامل 

والأيتام والعجزة.
ال��م��ر���س��ى  ل���دع���م  ���س��ن��دوق   -

والمحتاجين.
الموا�سالت  كلفة  من  التخفيف   -

والزدحام بين ال�سمال وبيروت.

مجل�س الأمناء الحالي

الموؤ�ش�شون

الم�شروع الم�شتقبلي لوقف الحميدي الخيري: 
»م�شت�شفى الحميدي الجامعي«

 وقف خيري و�شدقة جارية

الو�شع الحالي لم�شروع الم�شت�شفى

للتوا�سل:
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الحريري  �سعد  الرئي�س  برعاية 
ممثاًل بنائب رئي�س مجل�س الوزراء           
»ق�سم  اإف��ُت��ت��ح  حا�سباني  غ�سان 
ال��ت�����س��وي��ر ال���ن���ووي وال���ع���الج 
طرابل�س  »م�ست�سفى  في  بالأ�سعة« 
علي  النائب  بح�سور  الحكومي«، 
نجيب  ال��رئ��ي�����س  م��م��ث��اًل  دروي�����س 
ك��ب��ارة،  محمد  ال��وزي��ر  ميقاتي، 
وزير  ممثاًل  الفلو  ربيع  المهند�س 
الوزير  با�سيل،  جبران  الخارجية 
النائب  م�سقاوي،  عمر  ال�سابق 
ممثاًل  عبيد  اإيلي  البعريني،  وليد 
النائب جان عبيد، عبد اهلل �سناوي 
ممثاًل النائب في�سل كرامي، ال�سيخ 
مفتي  م��م��ث��اًل  ال���ح���م���وي  م��ظ��ه��ر 
عبداللطيف  ال�سيخ  الجمهورية 
اأحمد  ال�سابقين:  النواب  دري��ان، 
ف��ت��ف��ت وع����زام دن��د���س��ي واأح��م��د 
ال�سابق  النائب  ممثاًل  ال�سفدي 
»تيار  عام  اأمين  ال�سفدي،  محمد 
الم�ستقبل« ال�سيخ اأحمد الحريري، 
محافظ  م��م��ث��اًل  ال���ك���ردي  ل��ق��م��ان 
ال�سمال رمزي نهرا، مفتي طرابل�س 
مالك  ال�سيخ  ال��دك��ت��ور  وال�سمال 
طرابل�س  متروبوليت  ال�سعار، 
اإم���ام  ���س��اه��ر،  اإدوار  وال�����س��م��ال 
محمد  ال�سيخ  ال�سمال  في  الفتوى 
الأوق��اف في  اإم��ام، رئي�س »دائ��رة 
اإ�سالمبولي،  عبدالرزاق  طرابل�س« 
لالإغاثة«  العليا  »الهيئة  رئي�س 
الرئي�س الأول  اللواء محمد الخير، 
ال��ق��ا���س��ي ر���س��ا رع���د، وع���دد من 
في  ال��م��ح��ام��ي��ن  نقيب  ال��ق�����س��اة، 
المراد،  محمد  وال�سمال  طرابل�س 
ب�سام  ال�سمال  في  المهند�سين  نقيب 
من  كبير  وفد  الى  اإ�سافًة  زي��ادة، 
ال�سحة  وزارة  ف��ي  الم�سوؤولين 

العامة.
الكردي  وليد  العميد  ح�سر  كما 
جوزيف  العماد  الجي�س  قائد  ممثاًل 
ذبيان  ه�سام  الركن  العميد  عون، 
الع�سكرية،  ال�سمال  منطقة  قائد 
رئي�س  ممثاًل  العمري  اأحمد  العقيد 
العميد  ال�سمال  في  المخابرات  فرع 
الحرة  المهن  نقباء  ال��م��راد،  ك��رم 
وم��م��ث��ل��ي��ن ع���ن ع����دد ك��ب��ي��ر من 
والحكومية  الخا�سة  الم�ست�سفيات 
موؤ�س�سات عامة وم�سرفية  ومدراء 
من  ع��دد  ال��ى  اإ���س��اف��ًة  و�سحية، 
عن  وممثلين  والكهنة  الم�سايخ 
ك���اف���ة ال���ب���ل���دي���ات والأح�������زاب 
الخيرية  والجمعيات  ال�سيا�سية 
الإجتماعية  والهيئات  والأهلية 
الإدارية  الهيئة  والأطباء واأع�ساء 

الم�ست�سفى. في  والعاملين 

حاّلب
بالن�سيد  الح��ت��ف��ال  اإ���س��ُت��ه��ل 
األقى بعدها رئي�س مجل�س  الوطني، 
جاء  كلمة  ح��الب  ف��واز  د.  الإدارة 
تعاون  ثمرة  هو  المركز  »اأن  فيها 
والخا�س«،  العام  القطاعين  بين 
حفل  لنا،  »بم�ساركتكم  واأ���س��اف: 
اإف��ت��ت��اح ه���ذا ال��م��رك��ز ال��م��ت��ط��ور، 
ال�سرطانية  الأورام  لت�سخي�س 
وعالجها، والمجهز باأحدث التقنيات 
 ،M.R.I الت�سخي�سي  ال��ط��ب  ف��ي 
 ،PET-Scan ال���ن���ووي  وال��ط��ب 
 ،Radiotherapy ال�سعاعي  والعالج 
على  ال�ساقة  للمعاناة  حدًا  و�سعنا 
الحد  لجهة  كان  اإن  ال�سفاء،  طريق 
المراكز  اإل��ى  الإنتقال  �سعوبة  من 
من  التخفيف  لجهة  اأو  البعيدة 
من  بم�ساهمة  ال��م��ادي��ة،  التكلفة 

وزارة ال�سحة العامة«.
ال��م��رك��ز  »ه����ذا  اأن  اإل����ى  ول��ف��ت 
المتطور، اأردناه �سرحاً طبياً مميزًا، 
الأط��ب��اء«  »م��رك��ز  بين  بالتعاون 
و»م���رك���ز   ،medical center
طرابل�س  في  الطبي«  الت�سخي�س 
طرابل�س  و»م�ست�سفى  وال�سمال 
الحكومي«. هذا التعاون هو خطوة 
معاليكم،  و�سفتموها  كما  جبارة 
الأ���س��ا���س،  الحجر  و�سعتم  ي��وم 
تطبيقها  وطلبتم  الما�سية  ال�سنة 
في  العامة  الموؤ�س�سات  جميع  على 

لبنان«.
هذه  مع  »تما�سياً  اأن��ه  واأو���س��ح 
في  �سن�ستمر  المثمرة،  ال�سيا�سة 
التو�سيع بنطاق الخدمات ال�سحية، 
اإ�ست�سفائية  مراكز  باإفتتاح  وذل��ك 
المر�سى  ح��اج��ات  تلبي  ج��دي��دة، 
قريب،  ل��ق��اء  معكم  لنا  و�سيكون 
مركز  اإفتتاح  حفل  في  جدًا،  وقريب 
القلب  لق�سطرة  م��ت��ط��ور،  ط��ب��ي 
مركز  �سمن  ال��دم��وي��ة،  ول��الأوع��ي��ة 
القلب  لأم��را���س  المركزة  العناية 

وال�سرايين«.
طرابل�س  »م�ست�سفى  »اإن  وقال: 
اإدارت����ه،  وبمجل�س  ال��ح��ك��وم��ي«، 
وم��دي��ره ال��ع��ام، وب��ال��ت��ع��اون مع 
اأن  اإ�ستطاع  العامة،  ال�سحة  وزارة 
مطبوعة  كانت  التي  ال�سورة  يغير 
في اأذهان النا�س، فاأ�سحى رائدًا في 
م��ج��ال الإ���س��ت�����س��ف��اء، وال��رع��اي��ة 
ال�سحية، وذلك من خالل تميزه في 
محققاً  المتطور،  العالج  مجالت 
نقلة نوعية باإ�ستخدام اأجهزة طبية 
وبمعايير  ع��ال��ي��ة،  ت��ق��ن��ي��ة  ذات 
وباإ�سراف  دولية،  وبروتوكولت 

طبي على اأعلى الم�ستويات«.
في  قريب  لقاء  »واإل���ى  وخ��ت��م: 
الحكومي«  طرابل�س  »م�ست�سفى 
في  اأهلنا  ل�سحة  ورع��اي��ة  حماية 

طرابل�س وال�سمال«.
�سليم

ب��ع��ده��ا األ���ق���ى م���دي���ر »م��رك��ز 
وال�سريك  الأط���ب���اء«  م��خ��ت��ب��رات 
الأم��را���س  لعالج  للمركز  ال��داع��م 
قال  كلمة  �سليم  كمال  الم�ستع�سية 
اأن  �سروري  دواعي  من  »اإنه  فيها: 
المميز  اليوم  هذا  في  اأمامكم  اأق��ف 
معكم  لأعلن  الحلم  تحقق  ان  بعد 
الحكومي  ال�����س��رح  ه���ذا  اإف��ت��ت��اح 
ال�سحي والإ�ست�سفائي الذي اأ�سبح 
مدينة  في  اأهلنا  لإ�ستقبال  جاهزًا 
الفيحاء خا�سًة، وفي منطقة ال�سمال 
على  الأع���ز  المدينة  ه��ذه  ع��ام��ًة، 
قلوبنا، عا�سمة لبنان الثانية الطيبة 

باأهلها الغنية بتراثها وعراقتها«.
�سخ�س  كل  هو  »عظيم  اأ�ساف: 
الى  ويتطلع  الما�سي  ِع��َب��ر  ي��اأخ��ذ 
طاقاته  ك��ل  م�����س��خ��رًا  الم�ستقبل 
الإن�سانية  �سبيل خير  في  واإمكاناته 
�ساعياً دائماً لبناء الإن�سان وخدمته 
لأنه غاية الوجود، فكم بالحري اإذا 
كان جوهر هذا الم�سروع هو التقديم 
الخدمات  لكافة  والم�ستمر  الدائم 
ال�����س��ح��ي��ة والإ���س��ت�����س��ف��ائ��ي��ة 
الم�ستويات  باأعلى  والت�سخي�سية 
وب�سكل دائم، كيف ل؟ ونحن ن�سع 
كرامة المري�س فوق كل اإعتبار وكم 
يقطعون  ال�سمال  ف��ي  اأهلنا  ك��ان 
الم�سافات لإجراء ت�سوير نووي اأو 
اهلل،  ���س��اء  واإن  ���س��ع��اع��ي،  ع���الج 
�سيتوفر عليهم  ال�سرح  باإفتتاح هذا 

الكثير من المعاناة والم�سقات«.
وتابع: »اإن هذا الم�سروع لم يكن 
الجبارة  الجهود  لول  النور  ليب�سر 
الأطباء«  »مركز  في  بها  قمنا  التي 
في  الطبي  الت�سخي�س  و»م��رك��ز 
الجبار  ال��دع��م  ول���ول  ال�����س��م��ال«، 
د.  الرئي�س  نائب  م��ن  لنا  المقدم 
الرئي�س  ومباركة  حا�سباني  غ�سان 
فترة  خالل  الحريري  �سعد  ال�سيخ 
الوزير  وكذلك  ال�سرح،  هذا  ت�سييد 
معنا  ب��ادر  ال��ذي  فاعور  اأب��و  وائ��ل 
اهلل  اأطال  الأولى،  الخطوة  باإطالق 
ال�سكر  ك��ل  منا  ول��ه��م  ب��اأع��م��اره��م 

والتقدير. 
ه��ذا  اأن  ال��ق��ول  ن�ستطيع  ن��ع��م 
الم�سروع هو نموذج ُيحتذى به وهو 
بين  والم�ساركة  ال��ت��ع��اون  ث��م��رة 
ولعل  والخا�س،  العام  القطاعين 

را�سيا  »م�ست�سفى  ال�سابقة  التجربة 
ال�سرح  ه��ذا  واإفتتاح  الحكومي« 

اليوم هما خير دليل على ذلك«.
واأردف: »يهمني اأن اأعلن اأمامكم 
نتولى  ال��ذي  الأطباء«  »مركز  ب��اأن 
اأني�س  الدكتور  الأخوين  مع  اإدارته 
ف�سول  �سامي  وال��دك��ت��ور  ن�سار 
و»م���رك���ز ال��ت�����س��وي��ر ال��ط��ب��ي في 
الدكتور  الأخوين  ب��اإدارة  ال�سمال« 
نبيل �سوتو والدكتور محمد الج�سر 
تاأمين  على  الحر�س  كل  حري�سين 
الطبية  ال��خ��دم��ات  ك��اف��ة  وت��ق��دي��م 
الم�ست�سفى  هذا  في  والت�سخي�سية 
ذي  متخ�س�س  ط��ب��ي  ط��اق��م  ع��ب��ر 
خبرة عالية مزودًا باأحدث التقنيات 
في مجال  المتطورة عالمياً  والآلت 
الت�سخي�س والعالج دون تمييز بين 

المواطنين وباأقل كلفة ممكنة«.
دائماً  نتطلع  نحن  »لذلك  وق��ال: 
لإ���س��ت��م��رار ال��ت��ع��اون وال��دع��م من 
ال��ج��ه��ات ال��ر���س��م��ي��ة وال��خ��ا���س��ة 
وخا�سًة  كافًة  ال�سامنة  وال�سركات 
تبقى  التي  العامة  ال�سحة  وزارة 
مواطن  لكل  والأخير  الأول  المالذ 
يحتاج اإلى خدمات �سحية اأو طبية. 
اأن  المنا�سبة  هذه  في  لي  بد  ول 
اأت���ق���دم ب��ج��زي��ل ال�����س��ك��ر واأن����وه 
بها  التي حظينا  البناءة  بالم�ساعدة 
من اإدارة الم�ست�سفى واأخ�س بالذكر 
رئي�س مجل�س الإدارة الأخ الدكتور 
الأخ  العام  ومديرها  الحالب  فواز 
واأع�����س��اء  ع���درة  نا�سر  الأ���س��ت��اذ 
الم�سوؤولين  وكافة  الإدارة  مجل�س 
والمهند�سين  والطبيين  والإداريين 
واأخ�س  العمل  �سير  على  والقيمين 
المهند�س مازن، وكذلك �سكر خا�س 
الذي  ع��ازار  عماد  و�سديقي  لأخ��ي 
هذا  بناء  مراحل  كافة  في  رافقني 

الم�سروع«.
»مركز  وباإ�سم  »باإ�سمي  وختم: 
الطبي  الت�سوير  و»مركز  الأطباء« 
ت�سريفكم  لكم  ن�سكر  ال�سمال«  في 
ونعاهدكم  المميز  وح�����س��ورك��م 
الخدمات  من  م�ستوى  اأعلى  بتقديم 
وفي  ال�سمال  في  لأهلنا  ال�سحية 

اأرجاء الوطن الحبيب«.
حا�سباني

مجل�س  رئي�س  ن��ائ��ب  األ��ق��ى  ث��م 
الوزراء غ�سان حا�سباني كلمة قال 
تمثيل  وي�سرفني  »ي�سعدني  فيها: 
المكلف  الرئي�س  الحكومة  رئي�س 
�سعد الحريري الذي حملني اإعتذاره 
بداعي  الحفل  هذا  م�ساركتكم  لعدم 
لكم  تحياته  حملني  كما  ال�سفر، 

التقدم  بالمزيد من  وتمنياته  جميعاً 
طرابل�س  ل�»م�ست�سفى  وال��ت��ط��ور 
قطاع  ول��ك��ل  القبة«   – الحكومي 
محافظتي  في  مكوناته  بكل  ال�سحة 

عكار وال�سمال«.
»ق�سم  ال��ي��وم  »نفتتح  وت��اب��ع 
المتخ�س�س  ال��ط��ب��ي«  المختبر 
ال�  الم�سعة  بالنظائر  بالتحاليل 
في  نوعه  من  الأول  وهو   PetScan
و»ق�سم  وعكار  ال�سمال  محافظتي 
 Linear ب��الأ���س��ع��ة«  ال��م��ع��ال��ج��ة 
ق�سم  ث��ان��ي  وه���و    Accelerator
وك��ان  المحافظتين.  ف��ي  م��وج��ود 
الم�ست�سفى وبح�سن اإدارته قد اأن�ساأ 
»ق�سم العناية الفائقة لالأولد« وهو 
كما  المحافظتين،  في  الأول  الق�سم 
لحديثي  ق�سم  اأك��ب��ر  ف��ي��ه  ي��ت��وف��ر 
والمرتبط  المنطقة،  ف��ي  ال���ولدة 
بيروت،  في  الأميركية  بالجامعة 
وقريباً �سيتم تجهيز الم�ست�سفى بال� 
RMI، وهو يعمل بطاقة 170 �سريرًا 

وبحجم ت�سغيل 100%«.
الذي  الق�سم  »هذا  اأن  اإلى  ولفت 
به  ُيقتدى  نموذجاً  ُي�سكل  نفتتحه 
بين  البناءة  ال�سراكة  �سعيد  على 
القطاعين العام والخا�س وتعميمها 
ي�ساهم في نهو�س القطاع ال�سحي«.
اليوم،  الخطوة  »ه��ذه  واأعتبر 
ا�ستراتيجية  اإط����ار  ف��ي  ت��ن��درج 
»�سحة  ال�سحي  بالقطاع  النهو�س 
بتنفيذها،  ب���داأن���ا  ال��ت��ي   »2025
التي  الخدمات  �سمن  من  وتحديدًا 
ال�سحية  الرعاية  قانون  �سُيقدمها 
بالبطاقة  ُي��ع��رف  م��ا  اأو  ال�ساملة 
كبير  �سوطاً  قطعت  التي  ال�سحية 
اإقرارها في  النواب عبر  في مجل�س 
والعدل  والإدارة  ال�سحة  لجان 
تتابع  وه���ي  وال��م��وازن��ة  وال��م��ال 
طريقها اإلى الهيئة العامة. وتمهيدًا 
ال�سحة  وزارة  اأ���س��درت  ل��ذل��ك، 
الفحو�س  بتغطية  ق���رارًا  العامة 
في   %70 ب��ن�����س��ب��ة  ال��خ��ارج��ي��ة 
في  ح�سرًا  الحكومية  الم�ست�سفيات 
خطوة توؤكد ثقتنا بهذه الم�ست�سفيات 
من  وتحد  لها  مالياً  �سندًا  وت�سكل 

الهدر«.
العام  القطاع  دعم  »اإن  واأردف 
الم�ست�سفيات  وت��ح��دي��دًا  ال�سحي 
الحكومية ناتج عن قناعتنا بتعاظم 
دوره����ا ف��ي ال�����س��ن��وات ال��ق��ادم��ة، 
مع  تتزامن  نبذلها  التي  والجهود 
تعاظم الفقر والت�سخم ال�سكاني في 
البلد. كنا في العام الما�سي ح�سرنا 
اإل����ى ط��راب��ل�����س وو���س��ع��ن��ا حجر 
اليوم  الم�سروع  هو  وها  الأ�سا�س، 

ُيب�سر النور من اأجل رفع الغبن عن 
للوطن  اأعطت  التي  ال�سمال  عا�سمة 

الكثير وت�ستحق منا اأكثر«.
الرئي�س  دول���ة  »ب��اإ���س��م  وخ��ت��م: 
اإلتزامنا  اأك��رر  وباإ�سمي  الحريري 
وتطوير  تعزيز  على  العمل  بمتابعة 
ال�سمال  مناطق  في  القطاعات  كل 
اأهنئكم  كما  طليعتها.  في  والفيحاء 
وثقتنا كبيرة بكم وبح�سن اإدارتكم. 

و�سكرًا لكم جميعاً«.
عدرة

الم�ست�سفى  م��دي��ر  �سكر  بعدها 
نا�سر عدرة الرئي�س �سعد الحريري 
وال���وزي���ر ح��ا���س��ب��ان��ي وال�����وزراء 
والفعاليات على »رعايتهم الإحتفال 
المركز  هذا  اإطالق  في  وم�ساركتهم 
درعين  وقدم  المهم«،  الإ�ست�سفائي 
ال��ح��ري��ري  للرئي�س  ت��ق��دي��ري��ت��ي��ن 
رئي�س  قدم  كما  حا�سباني.  والوزير 
محمد  العالمية«  العربية  »ال�سبكة 
وعطاء  تميز  �سهادة  دي��ب  ال��ح��اج 

للوزير حا�سباني.
ثم توجه الجميع اإلى المركز حيث 
وجال  التقليدي،  ال�سريط  ق�س  تم 
واإطلعوا  المركز  اأرجاء  في  الجميع 
والمجهزة  المتطورة  اأق�سامه  على 
الأولى  ُتعتبر  والتي  الآلت  باأحدث 

من نوعها في ال�سمال.
درد�سة مع االإعالم

قال  ال�سحفيين  اأ�سئلة  على  وردًا 
اليوم  »دعونا  حا�سباني:  الرئي�س 
ونترك  المواطن  خدمة  على  نركز 
الأمور لتجري كما يقت�سي الو�سع. 
الت�سحيات  الجميع  ُيقدم  اأن  واآم��ل 
اليوم  راأينا  لت�سكيل الحكومة، وكما 
ال��ت��ع��اون ب��ي��ن ال��ق��ط��اع��ي��ن ال��ع��ام 
والخا�س من اأجل خدمة النا�س ناأمل 
الجميع  بين  تعاون  هناك  يكون  اأن 
من اأجل خدمة المواطن. واآمل اأي�ساً 
وقت  باأ�سرع  الحكومة  تت�سكل  اأن 
عملنا  نوا�سل  اأن  وعلينا  ممكن. 
ال��خ��دم��ات  تبقى  ك��ي  ب��اإ���س��ت��م��رار 
المواطن.  منها  وي�ستفيد  م�ستمرة 
بغ�س النظر اإذا طال الت�سكيل اأو لم 

يطل ونحن ننتظر«.
ماأدبة تكريمية

مجل�س  رئي�س  اأق��ام  وللمنا�سبة 
ط��راب��ل�����س  »م�����س��ت�����س��ف��ى  اإدارة 
والمدير  حالب  فواز  د.  الحكومي« 
غ��داء  م��اأدب��ة  ع���درة  نا�سر  ال��ع��ام 
في  الم�ساركين  �سرف  على  تكريمية 
الميناء   – الف�سي  ال�ساطئ  مطعم 

طرابل�س.

اإفتتاح ق�شم الت�شوير النووي والعالج بالأ�شعة
في »م�شت�شفى طرابل�س الحكومي«



11الأربعاء   08/05/2019

اأكد وزير ال�سحة العامة جميل جبق من طرابل�س في 
المالي  ال�سقف  �سيرفع  ان��ه  ال�سمالية،  جولته  ختام 
لم�ست�سفى طرابل�س الحكومي في القبة »اإلى نحو ع�سرة 
لجهوزية  نظرا  م��ل��ي��ارات،  �سبعة  م��ن  ب��دل  مليارات 
منها  يعاني  التي  القت�سادية  وال�سائقة  الم�ست�سفى 
المر�سى  من  ال�سغط  ت�سبب  والتي  اللبنانيين  معظم 

على الم�ست�سفى«.
الحكومي،  القبة  م�ست�سفى  اإلى  قد و�سل  وكان جبق 
ا�ستقباله  في  وكان  الظهر،  بعد  الواحدة  ال�ساعة  نحو 
النائب �سمير الج�سر، ممثل النائب جان عبيد ايلي عبيد، 
النائبة ال�سابقة التي اأبطلت نيابتها ديما جمالي، رئي�س 
والمدير  حالب  فواز  الدكتور  الم�ست�سفى  اإدارة  مجل�س 
نا�سر عدرة، ممثل محافظ ال�سمال القا�سي رمزي نهرا 
رئي�س  الفيحاء  بلديات  اتحاد  رئي�س  الكردي،  لقمان 
في  الأط��ب��اء  نقيب  قمرالدين،  اأحمد  طرابل�س  بلدية 
اأع�ساء مجل�س  طرابل�س وال�سمال الدكتور عمر عيا�س، 
من  وح�سد  والممر�سون  والموظفون  الم�ست�سفى  اإدارة 

ابناء القبة ومخاتيرها.
حالب  من  كل  فيه  تحدث  باجتماع  الزيارة  ا�ستهلت 
»وحاجته  وتجهيزاته  الم�ست�سفى  اإمكانات  عن  وعدرة 
درا�سة  لجبق  عدرة  و�سلم  المالي«،  ال�سقف  رفع  اإلى 
متكاملة عن التجهيزات المطلوبة ليتمكن الم�ست�سفى من 

القيام بواجباته على اأكمل وجه.
و�سلم اأحد الموظفين طلبا للوزير با�سم زمالئه، �سرح 
م�ستحقاته  على  الح�سول  في  »»يعانون  انهم  فيه، 
في  وبزمالئهم  بهم  لحق  والظلم  الجحاف  وان  المالية 
ب«���س��رورة  مطالبا  الحكومة«،  الم�ست�سفيات  ك��ل 

ت�سحيح الو�سع بال�سرعة الالزمة«.
موؤتمر �سحفي

�سحافيا،  موؤتمرا  عقد  التقنيات،  باأحدث  وعالجه 
ال�ستقبال،  »حفاوة  على  طرابل�س  اأهل  ب�سكر  ا�ستهله 
ول �سك اأن طرابل�س عا�سمة لبنان الثانية ولي�س غريبا 
عنها ذلك، وفيها اكبر كثافة �سكانية في لبنان. اريد ان 
وهم  طرابل�س،  م�ست�سفى  في  الإدارة  بمجل�س  ان��وه 
قاموا  التي  النجازات  على  وال�سكر  التنويه  ي�ستحقون 
ونكمل  ايديهم  على  �سن�سد  �سحة  ك��وزارة  ونحن  بها، 

طريق التنمية التي ي�سكرون عليها، لكي ي�سل الم�ست�سفى 
اإلى اأعلى الم�ستويات المطلوبة في لبنان والعالم«.

جبق:  اأجاب  رفعه،  و�سرورة  المالي  ال�سقف  وعن 
اهل  ان  وراأي��ي  المالي،  ال�سقف  �ساأرفع  اهلل  �ساء  »ان 
ال�سمال ي�ستاأهلون �سقفا ماليا اأكثر من ال�سقف الموجود 

حاليا«.
ال�سحة  وزارة  موازنة  قدرة  حول  �سوؤال  على  وردا 
قال:  المالي،  ال�سقف  في  ال��زي��ادات  هذه  تغطية  على 
رفع  يمكننا  المالية  وزارة  في  الهدر  اوقفنا  اذا  »اعتقد 
بالمو�سوع«.  والم�سكلة  مرات  عدة  المالية  ال�سقوف 
قال:  طرابل�س،  م�ست�سفى  و�سع  عن  �سوؤال  على  وردا 
الإمكانات والمعدات  »وجدته نموذجيا، ينق�سه بع�س 
واإن �ساء اهلل �سنحققها له، و�سي�سل اإلى اأعلى نموذجية 

في �سلم الم�ست�سفيات«.

ي�ستقبلوا  ل��م  ال��ذي��ن  ال��ط��وارئ  اأط��ب��اء  ط��رد  وع��ن 
يوم دخلت  اول  قال: »من  المر�سى في حالت طارئة، 
حالة  في  مري�س  اي  مهما،  قرارا  اتخذت  ال��وزارة  فيه 
هذا  عقد  �ساأف�سخ  ت�ستقبله،  لم  والم�ست�سفى  ط��وارئ 
الم�ست�سفى، وانا م�ستعد ان اغطي اية حالة طارئة، ول 
اأقبل ان ياأتي اي مري�س لديه ذبحة قلبية او طفل يعاني 
الأمر  هذا  اآخر.  لم�ست�سفى  فل  محل  عنا  ما  له:  ويقال 
وحدة  حكومة  متحدة،  كحكومة  كلنا  لنا  بالن�سبة 
وطنية، لن نقبل اأن يح�سل، واإن ح�سل لن يمر من دون 

عقاب«.
وعن الم�ست�سفيات التي ل يمكنها ا�ستقبال مر�سى في 
المنا�سب  العالج  تقنيات  وج��ود  لعدم  معينة  ح��الت 
لديها، قال: »هذه م�سكلة وقد وجدنا لها الحل المنا�سب، 
هناك رقم بالوزارة هو 1214، وعمل الطبيب الموجود 

للمر�س  المنا�سب  الم�ست�سفى  يوؤمن  اأن  الخط  هذا  على 
وفي  وعمره،  المري�س  و�سع  بح�سب  عالجه  المطلوب 
طوارئ  في  المري�س  يبقى  البديل  تاأمين  يتم  لم  حال 
الأول ويعالج، وهذا قرار اتخذ، لأنه حتى  الم�ست�سفى 
معالجة  يمكن  الإ�سعاف  �سيارات  وفي  الطريق  على 
المري�س واإجراء الإ�سعافات الولية، لمدة �ساعتين او 
وعادة  عالج  بدون  الطب  في  �سيء  هناك  لي�س  ثالثة، 
المري�س  حالة  لتحديد  وغيرها  والفحو�سات  ال�سور 

تحتاج �ساعتين او اكثر«.
وعن مدى الزيادة في رفع ال�سقف المالي لم�ست�سفى 
اتفقت  المالي،  ال�سقف  عن  اتحدث  »لن  قال:  طرابل�س، 
حالب  الدكتور  الم�ست�سفى  اإدارة  مجل�س  رئي�س  مع 
والمدير عدرة على �سقف مالي ان �ساء اهلل يتم تبليغهما 
تام،  ارتياح  يكونان من خالله على  به في وقت قريب، 
ونحن اأي�سا، واي حالة وفاة على اأبواب الم�ست�سفيات 
هذا  م��ع  العقد  �ساألغي  الم�ست�سفى  تقاع�س  ب�سبب 
حق  لن  �سيا�سية  تدخالت  ب��دون  نهائيا  الم�ست�سفى 
المواطن اللبناني ان يعي�س حياة كريمة ولي�س اهانته 

على اأبواب الم�ست�سفيات«.
وعن اأهل طرابل�س، قال: »هم اأهلنا، ول يوجد لبناني 
ل  كلنا  النهاية،  في  لبنان  هذا  لآخر،  لبناني  عن  بعيدا 
تفرقة  عن  ن�سمعه  وما  ن�سمة،  ماليين  الأربعة  نتجاوز 
ونحن  مغر�سين،  من  الإع���الم  في  ال  م��وج��ودا  لي�س 
يعرف  ل  لبنان  في  والمر�س  واحد،  �سعب  كلبنانيين 
اإن وقع �سي�سيبنا  حزبا او منطقة او طائفة، والمر�س 
بخير  هي  بهمتكم  ال�سحة  وزارة  اهلل  �ساء  واإن  كلنا، 
و�ساأكمل  ال�ساغل،  �سغلي  هي  الحكومية  والم�ست�سفيات 
الفترة المقبلة على الم�ست�سفيات الحكومية  جولتي في 
الجنوب  في  �ساأقوله  الآن  قلته  وما  المناطق،  بقية  في 
الحكومية  الم�ست�سفيات  تعافي  هي  وخطتنا  والهرمل، 
الو�سول  من  نتمكن  لن  ربما  المثالية،  اإلى  فيها  لن�سل 
اليها مئة في المئة، لكن لو حققنا 60 او 79 في المئة 
متطلبات  تلبية  تتم  ان  وبعد  انجازا،  حققنا  قد  نكون 
الم�ست�سفيات الحكومية وتجهيزها �ساأقوم مع فريق من 
ال��م��ع��دات  ع��ل��ى  بالك�سف  ال�سحة  وزارة  مفت�سي 

والتجهيزات التي قدمت«.

جبق من طرابل�س: �شاأرفع ال�شقف المالي للم�شت�شفى الحكومي
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اإطاللة �سهر رم�سان المبارك منا�سبة طيبة للتبريك ب�سهر الخير والرحمة، 
ولتكرار �سكرنا على الم�ساعدة التي ُجّدتم بها في الأعوام ال�سابقة.

م�سيرة التحديث والتجهيز تحتاج اإلى دعمكم المادي، ليكون الم�ست�سفى 
مواكباً للتطور العلمي والم�ستجدات الطبية اأ�سوة ب�سائر الم�ست�سفيات.

عبدالحميد  الرئي�س  دول��ة  له  المغفور  من  وبتوجيه   ،1945 عام  ففي 
كرامي، تاألفت جمعية خيرية �سميت »لجنة الم�ست�سفى الإ�سالمي الخيري« 
وكافة  العالج  لتاأمين  خيرية  وم�ستو�سفات  م�ست�سفى  اإن�ساء  اأج��ل  من 
الخدمات الطبية للمواطنين في ال�سمال وخا�سة المعوزين منهم، دون اأي 

تمييز اأو اإعتبار لنتماءاتهم ال�سيا�سية اأو الطائفية.

فر�سته  الذي  الفقير  قر�س  توزيعات  من  الم�ست�سفى  اإن�ساء  تمويل  تم 
وزارة القت�ساد الوطني اإبان الحرب العالمية الثانية، ومما جمعته اللجنة 

التاأ�سي�سية من اأهل الخير، وما تبرعت به »دائرة اأوقاف طرابل�س«.
وقد تم تحديث ق�سم غ�سيل الكلي عام 2017 باأحدث التجهيزات، واأ�سرفنا 
المعمارية  الناحيتين  من  الأ�سعة  ق�سم  وتحديث  تجديد  من  الإنتهاء  على 

.)X-RAYو CT SCANو MRI والتجهيزات الطبية )الرنين المغناطي�سي
Radiology  قبل �سهر  اإفتتاح مركز ق�سم الأ�سعة  و�سوف يتم باإذن اهلل، 

رم�سان المبارك 1440 ه� الموافق لعام 2019م.
بدعمكم لنا، �سنعمل على تطوير وتحديث بقية اأق�سام الم�ست�سفى، ليبقى 

»الم�ست�سفى الإ�سالمي« مالذًا لأبناء طرابل�س وال�سمال.
وكان اهلل في عون العبد ما دام العبد في عون اأخيه.

الخدمات الطبية
نظم الم�ست�سفى حمالت طبية مجانية بالتعاون مع اأمهر الأطباء لإجراء 
واأورام  الرحم  عنق  و�سرطان  الرئوي  الإن�سداد  لأمرا�س  المبكر  الك�سف 
اإجراء  عنها  نتج  والقلب  الكلي  واأمرا�س  والحنجرة  العنق  وت�سوهات 
عمليات مجانية لأكثر من ثمانين مري�ساً يعانون من اأورام غير معروفة فيه. 

كما تم ت�سخي�س ومعالجة مئات المر�سى دون اللجوء اإلى الجراحة.

	اإلستشفائية

	مبنى اأ
− ق�سم الم�ستو�سفات	
− ق�سم الإنعا�س	
− ق�سم الأمرا�س ال�سرطانية )العالج 	

الكيميائي(
− ق�سم الجراحة الن�سائية – توليد	
− ق�سم الطب الداخلي	
− ق�سم غ�سيل الكلي	
− مركز النور للعيون	

	 مبنى ب
− ق�سم العلميات / مركز التعقيم	
− ق�سم الطوارىء	
− عيادات خارجية	
− مركز العناية الفائقة	
− مركز تمييل القلب	
− ق�سم الجراحة العامة	

− ق�سم جراحة العظمية والترميم	
− ق�سم جراحة اليوم الواحد	
− ق�سم الطب الداخلي	
− ق�سم الجراحة الن�سائية – توليد	
− ق�سم الأطفال	
− لحديثي 	 الفائقة  العناية  ق�سم 

الولدة

	الخدماتية
− ق�سم المحا�سبة المالية	
− ق�سم الفوترة والدخول	
− ق�سم الفندقية	
− ق�سم التغذية	
− ق�سم الجودة ور�سا المري�س	
− ق�سم ال�سيانة العامة	
− ق�سم �سوؤون الموظفين	

	الخدمات الطبية والتشخيصية
− ق�سم الأ�سعة 	
− ق�سم المختبر + بنك الدم	
− مركز الرنين المغناطي�سي	
− مركز العالج الفيزيائي	
− براد الوفيات	
− ق�سم ال�سيدلية المركزية	

»الم�شت�شفى الإ�شالمي الخيري«:النداء الخيري
بقر�ش الفقير بداأنا الأمل...   وبقر�ش العطاء �سنكمل العمل

 طرابل�س – لبنان – �سارع عزمي

− تلفون: 205875 6 961+	
− خليوي: 555840 3 961+	
− فاك�س: 205879 6 961+ 	
− 	+961 6 614 437                
− �س.ب: 1076	

الموقع االإلكتروني:

www.islamichospital.org

أقسام المستشفى اإلسالمي
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 العبادة عّلة وجود الخلق:

اإَِلّ  َواْلإِن�َض  اْلِجَنّ  َخَلْقُت  {َوَما 
ِلَيْعُبُدوِن}.

اأهداف العبادة
والعبادة لها اأ�ضٌّ وغاية وهدف، وكل 
اأ�سا�ض متين ل بد  �سيء ل يرتكز على 
من انهياره، واهلل تعالى لم ياأمر بعبادة 

عديمة الفائدة اأو ل هدف لها.
م�سلمات ل ريب فيها، 

ال�سالة
بين  ال�سلة  لتقوية  عبادة  فال�سالة 
الفح�ساء  عن  ولتنهى  وربه  العبد 

والمنكر،
ال�سيام

عظيمة  فوائد  لها  عبادة  وال�سيام 
في  اأثرها  لها  ُمثلى  وغايات  واأهداف 
لم  لهذا،  الروح،  و�سمو  النف�ض  زكاة 
وفر�ض  اإّل  الأمم  من  اأمة  اهلل  يخلق 

عليها ال�سوم:  
ُكِتَب َعَلى  َكَما  َياُم  َعَلْيُكُم ال�ِسّ {ُكِتَب 

اَلِّذيَن ِمن َقْبِلُكْم}.
الأمم  على  »ُفِر�ض«  بمعنى  و»ُكتب« 
�سكاًل  اختلف  واإن  تقدمتنا  التي 

وكيفية.
ال�سوم لي�س عن المفطرات 

فقط
كما  انه  ال�سائم  يعلم  ان  ويجب 
و�سائر  وال�سراب  الطعام  عن  ي�سوم 
الغيبة  عن  ي�سوم  ان  يجب  المفطرات 
والنميمة والف�ساد والإف�ساد بين النا�ض 
هذه  لأن  والجرائم  الموبقات  وعن 
يقول  ال�سائم  لأجر  ُمْحِبَطة  القبائح 

الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم:
اإّل  �سيامه  من  له  لي�ض  �سائم  »رب 
له  لي�ض  قائم  ورب  والعط�ض،  الجوع 

من قيامه اإّل ال�سهر« اأو كما قال.
الأجر  من  ال�سائم  ُيحرم  ل  وحتى 
تلك  من  نف�سه  ُيحرر  ان  يجب  كله 

المنكرات لتكون �سجيًة طيلة حياته.
قول الزور

يتبين من هذا، ان ال�سوم الذي هو 
الطعام وال�سراب،  الإم�ساك عن  مجرد 
ل  للُعرف  وم�سايرة  للعادة  مجاراة 

ُيعتبر �سومًا �سرعيًا كاماًل.
ويظهر هذا جليًا في الأثر ال�سريف 
عليه  اهلل  �سلى  الر�سول  يقول  حيث 

و�سلم:
به  والعمل  الزور  قول  يدع  لم  »َمن 
طعامه  يدع  ان  في  حاجة  هلل  فلي�ض 

و�سرابه«.
فليكف  بطنه،  اأجاع  فال�سائم   -
النا�ض  على  الفتراء  عن  ل�سانه 

والإف�ساد بينهم، 
- وليغ�ض ب�سره عن المحرمات، 

- وليمنع يده عن الإيذاء ورجله عن 
ال�سعي اإلى مواطن المنكر وال�سوء.

اإيمانه باهلل
ياأكل  ان  با�ستطاعته  وال�سائم 
اأحد،  فيه  يراه  ل  مكان  في  وي�سرب 
كان  اأينما  يراه  اهلل  باأن  اإيمانه  ولكن 

يمنعه من الإفطار،
وهذه مزية من مزايا ال�سيام،

و�سفقة  عطفًا  اأ�سد  يكون  وال�سائم 
ي�سعر  فعندما  والم�سكين،  الفقير  على 
بالجوع بعد �ساعات من �سيامه يتذكر 
ويطوون  اأيامًا  يجوعون  الذين  اأولئك 

الليالي بالبوؤ�ض والتعا�سة.
ال�سوم مدر�سة روحية 

اإن�سانية للم�ساعدة 
واالإ�ستقامة

الحقيقي  ال�سوم  هو  هذا  وبعد، 
لتربية  روحية  مدر�سة  انه  الكامل، 
الم�سلم  لي�سبح  الف�سائل  على  النف�ض 

اإن�سانًا مثاليًا ينفع البالد والعباد:
- ياأخذ بيد ال�سعيف،

- وي�ساعد المحتاج،
- وين�سر المظلوم،

- ويعين اإخوته على نوائب الدهر،
- ويوؤدي الن�سيحة هلل بال رياء ول 
دجل ول نفاق ول م�سايرة على ح�ساب 

الحق، 
في  اأمثولة  منه  ال�سيام  جعل  لقد 

الإن�سانية فكان بالخير قدوة.
التوبة

ال�سهر  هذا  في  الم�سلمون  فلُيقبل 
المبارك على نفو�سهم تهذيبًا وتروي�سًا 
على  اهلل  مع  العهد  وليجددوا  وتزكية، 
وترك  الطاعة  وممار�سة  التوبة 

المع�سية، 
ي�ساعف  المبارك  ال�سهر  هذا  ففي 

الأجر ولتكن الدنيا مزرعة لالآخرة، 
عمل  من  ال�سائم  اأخي  يا  فاأكِثر 
لتح�سدها  حياتك  في  اأزرعها  الخير، 
نورًا  لتكون  مماتك  بعد  وثوابًا  اأجرًا 
ح�سناتك  ميزان  في  وثقاًل  قبرك  في 

يوم القيامة:
َمْن  اإِل  َبُنوَن  َول  َماٌل  َينَفُع  {َيْوَم ل 

َ ِبَقلٍْب �َسِليٍم}. اأََتى اهلَلّ
ال�سهر  هذا  حرمة  على  حافظوا 
كل  في  النار  من  ُعتقاء  هلل  فاإن  الكريم 

ليلة من لياليه المباركة.
اأيها ال�سائم: 

المبارك،  �سهر رم�سان  درو�ض  تلك 
لتكن لك ذكرى وعبرة ولتكن م�سيرتك 
اأ�س�سها  على  الفانية  الدنيا  هذه  في 

واأهدافها.
»ّفز بالر�سا والعفو منه تعالى

وِزِد الفوؤاد نزاهًة وكمال
واأن�سط لدينك ل تكن متكا�ساًل

فاهلل ياأبى ان نكون ُك�سال
�سارع بتوبتك الن�سوح ول تكن

متهاونًا في اأمرها مك�سال«
وكلمة ال بد منها اإلى 

»الرعاة« 
المبارك  ال�سهر  هذا  اأيام  اغتنموا 

باأعمال البر، واأعالها: 
- اإعطاء الحقوق لأ�سحابها،

- واإغاثة الملهوف، 
اأو  طائفته  عن  النظر  بغ�ض   -

انتمائه، اأو منطقته، 
النا�ض  »خير  عقيدتنا  تعاليم  هذه   -

اأنفعهم للنا�ض«،
- فليكن تعاملكم مع الأمة على هذه 
فكلكم  الم�سلمات  والقواعد  الأ�س�ض 

راع وكلكم م�سوؤول عن رعيته.
ختامًا، تحية لل�سهر المبارك:
رم�سان يا خير ال�سهور تحية

ت�سفي عليك من الجالل جالل.

بقلم 
د. عبداالإله ميقاتي القراآن الكريم كتاب 
اهلل الخاتم، به ختم اهلل تعالى الكتب والر�سالت 
ال�سماوية. فكان معجزة خالدة اإلى يوم الدين: 
ل تنق�سي عجائبه، حفظه اهلل في ال�سدور، كما 

هو في اللوح المحفوظ، يتلونه حافظاً عن 
حافظ، و�سوًل اإلى من تّنزل عليه، محمد �سلى 
ا  اهلل عليه و�سّلم، كما نزل به الروح الأمين: {اإَِنّ
ا َلُه َلَحاِفُظوَن}، )الحجر –  ْكَر َواإَِنّ ْلَنا الِذّ َنْحُن َنَزّ

 .)9
َفَهْل  ْكِر  ِللِذّ اْلُقْراآَن  ْرَنا  َي�َسّ {َوَلَقْد  للذكر:  مّي�سر 
في  بع�سهم  يحفظه  )القمر-17(،  ِك��ٍر}،  ُم��َدّ ِمْن 
اللغة  يتكلم  ل  من  بينهم  وم��ن  العا�سرة،  عمر 
ِح��ك��م واأح��ك��ام، وعلوم  اآي��ات��هِ  ال��ع��رب��ي��ة!! ف��ي 
وثواب  ووعيد،  ووعد  ونواه،  واأوامر  وت�سريع، 
وعقاب، و�سال�سة وبالغة، وق�س�س وعبر، وهدى 
ال�سعادة  ويوؤِمن  ال�سدور،  في  لما  و�سفاء  ونور، 
به،  اهلل  اأم��ر  بما  اإلتزم  لمن  والآخ��رة  الدنيا  في 

وانتهى عن ما نهى اهلل عنه. 
القراآن  في  ال��رزق  اآي��ات  كثيرًا  اإ�ستوقفتني 
منها  كل  منها معنى ومق�سد، وفي  ولكل  الكريم، 
من  الآيتان  وخ�سو�ساً  وتربية،  واإر�ساد  توجيه 
َوَم��ا  ِرْزُق��ُك��ْم  َماِء  ال�َسّ ال��ذاري��ات{َوِف��ي  �سورة 
َلَحٌقّ  ُه  َنّ اإِ ْر�ِس  َواْلأَ َماِء  ال�َسّ َفَوَرِبّ  ُتوَعُدوَن )22( 

ُكْم َتْنِطُقوَن}، )الذاريات: 22،23(. ِمْثَل َما اأََنّ
فالرزق مكتوب في ال�سماء منذ اأن ُنفخت الروح 
في الإن�سان وهو في بطن اأمه، كما جاء في حديث 

الر�سول
عن  ال�سحيحين  في  وال�سالم  ال�سالة  عليه 

عبداهلل بن م�سعود، قال: 
وهو  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  اهلل  ر�سول  حدثنا 

ال�سادق الم�سدوق:
اأربعين  اأمه،  َخْلقه في بطن  اأحدكم ُيجمع  »اإن 
يكون  ثم  ذل��ك،  مثل  علقة  يكون  ثم  نطفة،  يوماً 
اإليه الملك فينفخ فيه  ُير�سل  م�سغة مثل ذلك، ثم 
الروح، ويوؤمر باأربع كلمات: يكتب رزقه، واأجله، 

وعمله، و�سقي اأو �سعيد،...«.
اإَِلّ  �َسْيٍء  ِمْن  ْن  ال�سماء، {َواإِ ينزل من  والرزق 
َمْعُلوٍم}،  ِبَقَدٍر  َلّ  اإِ ُلُه  ُنَنِزّ َوَم��ا  َخَزاِئُنُه  ِعْنَدَنا 

)الحجر- 21(،
ِلِعَباِدِه  ْزَق  الِرّ  ُ اهلَلّ َب�َسَط  اأخرى {َوَلْو  اآية  وفي 
َي�َساُء}،  َما  ِبَقَدٍر  ُل  ُيَنِزّ َوَلِكْن  الأَْر���سِ  ِفي  َلَبَغْوا 

)ال�سورى-27(. 
وقد ورد في الأثر اأن اهلل تعالى يقول: "اإن من 
عبادي من ل ُي�سلح اإيماُنه اإل الغنى، ولو اأفقرُته 
لأف�سَده ذلك، واإن من عبادي من ل ُي�سلح اإيماُنه 
ويقول  ذل��ك...«،  لأف�سَده  اأغنيُته  ولو  الفقر،  اإل 
الإمام الغزالي في كتابه »اإحياء علوم الدين«، اأن 
للَخلق،  ظهر  مما  اأعظم  للرزق  الخفية  »الأ�سباب 
بل مداخل الرزق ل ُتح�سى، ومجاريه ل يهتدى 
اإليها، وذلك لأن ظهَوره على الأر�س، و�سبُبه في 
لع عليها(. قال اهلل  ال�سماء )واأ�سرار ال�سماء ل يطَّ

تعالى: 
��َم��اِء ِرْزُق���ُك���ْم َوَم���ا ُت���وَع���ُدوَن}،  {َوِف���ي ال�����سَّ

)الذاريات - 22(.
ُه  َماِء َواْلأَْر�ِس اإَِنّ اأما الآية الثانية: {َفَوَرِبّ ال�َسّ

ُكْم َتْنِطُقوَن}.   َلَحٌقّ ِمْثَل َما اأََنّ
ففي بدايتها ق�سٌم عظيٌم جدًا من رب العالمين، 
لم يرد في القراآن الكريم اأقوى منه اأو حتى مثله 
اأبدًا. ذلك اأّن اهلل تعالى، ُيق�سم بذاته العلّية، التي 
خلقت كل �سيء في هذا الكون الوا�سع والف�سيح، 
والتي و�ِسْعت كل �سيء علماً. فقد جعل اهلل ال�سماء 
�سقفاً مرفوعاً، وّو�سع اأرجاءها، ورفعها بغير عمد 
ْيٍد  ِباأَ َبَنْيَناَها  َماَء  َوال�سَّ  } هي:  كما  ا�ستقّلت  حتى 
َفِنْعَم  َفَر�ْسَناَها  َواْلأَْر���سَ   )47( َلُمو�ِسُعوَن  ��ا  َواإِنَّ

اْلَماِهُدوَن )48(} )الذاريات 47 و48(. 
وات�ساعه  ال��ك��ون  ه���ذا  عظمة  ي��ت��اأم��ل  وم���ن 
و�سخامة مجراته ونجومه وكواكبه، ومن يتفّكر 
وفي  والم�ستركة،  الذاتية  حركاتها  ف��ي  ملّياً 
تجاذبها في ما بينها، وفي ما ينتج عن ذلك كله، 
يدرك طالقة قدرة اهلل تعالى وحكمته في قوله: {

ا�ِس  الَنّ َخْلِق  ِمْن  ْكَبُر  اأَ ْر�ِس  َواْلأَ َماَواِت  ال�َسّ َلَخْلُق 
َيْعَلُموَن} )غافر 57(. يقول  َل  ا�ِس  اأَْكَثَر الَنّ َوَلِكَنّ 
اأكبر ول  اهلل  الظالل: »ولي�س على قدرة  �ساحب 
اأ�سغر، ول اأ�سعب ول اأي�سر، فهو خالق كل �سيء 

طبيعتها،  في  تبدو  كما  الأ�سياء  هي  اإنما  بكلمة. 
وكما يعرفها النا�س ويقّدرونها«.

اأما الأر�س ففيها من المخلوقات الكثير الكثير، 
واأن��ه��ار ج��اري��ة، وبحار  م��ن ج��ب��ال روا���س��ي، 
ومحيطات �ساكنة، ومياه جوفية �سالكة وراكدة، 
ما  ومنها  و�سابحة  وطائرة  زاحفة  وحيوانات 
اأو  اأرب��ع  على  ي��ّدب  ما  ومنها  اثنتين  على  ي��ّدب 
غير  ومنها  يِلد،  ما  ومنها  يبي�س  ما  ومنها  اأكثر، 
وكلها  كذلك،  مختلفة  ونباتات  واأ�سجار  ذل��ك، 
ُت�سقى بماء واحد، ونّف�سل بع�سها على بع�س في 
الأُ ُكل، وكل ذلك وغيره كثير جدًا، وم�ّسخر لهذا 
حماأ  من  �سل�سال  من  ربه  خلقه  ال��ذي  الإن�سان 

م�سنون، وجعل ن�سله من ماء مهين. 
�سائر  على  الإن�����س��ان  ه��ذا  تعالى  اهلل  وك���رم 
وعلمه  الأر���س،  في  خليفة  جعله  باأن  مخلوقاته 
وليّطور  ليتعّلم،  العقل  ورزق��ه  كلها  الأ�سماء 
العلوم على اأنواعها، ولتكون نافعة مفيدة له في 
حياته وذخرًا له في اآخرته اإذا اأح�سن ا�ستعمالها.
ال�سماء  خلق  عظمة  على  ت��ّدل  التي  والآي��ات 
والأر�س في القراآن الكريم تزيد على ال� 180 اآية 

اأذكر منها ما جاء في �سورة النازعات:
َرَفَع  َبَناَها)27(  َماُء  ال�َسّ اأَِم  َخْلًقا  �َسُدّ  اأَ {اأَاأَْنُتْم 
َواأَْخ��َرَج  َلْيَلَها  َواأَْغَط�َس   )28( اَها  َف�َسَوّ �َسْمَكَها 
 )30( َدَحاَها  َذِلَك  َبْعَد  ْر���سَ  َواْلأَ  )29( َحاَها  �سُ
اأَْخَرَج ِمْنَها َماَءَها َوَمْرَعاَها)31( َواْلِجَباَل اأَْر�َساَها 
)النازعات    ،{)33( َوِلأَْنَعاِمُكْم  َلُكْم  َمَتاًعا   )32(
َواْلأَْر�ِس  َماَواِت  ال�َسّ َخْلِق  ِفي  – 33(، و{اإَِنّ   27
ِفي  َتْجِري  اَلِّتي  َواْلُفْلِك  َهاِر  َوالَنّ الَلّْيِل  َواْخِتاَلِف 
ا�َس}، )البقرة 164(، وفي كل  اْلَبْحِر ِبَما َينَفُع الَنّ

منها و�سف لبع�س مظاهر القوة الكبرى وطالقة 
عظمتها  تتجلى  والتي  العظمى،  الإلهية  القدرة 
العلمية  الإكت�سافات  في  و�سفها  دق��ة  وَتثُبت 
الكونية المتوا�سلة، وعلى مر الع�سور والأزمان.

الَق�سم  مو�سوع  وهي  الثانية  الآية  نهاية  اأما 
فهو  َتْنِطُقوَن}،  ُكْم  اأََنّ َما  ِمْثَل  َلَحٌقّ  ُه  {اإَِنّ العظيم 
تاأكيُد رب العالمين باأن الرزق مكتوب في ال�سماء، 
واأن ذلك »حق« وا�سح وجّلي، وت�سبيه ذلك بكالم 
في  الآخر  وي�سمع  يرى  فكّلنا  الآخ��ر.  مع  اأحدنا 
الحقيقة  هذه  في  يخالطه  نطقه، ول  وفي  كالمه، 
ال�ساطعة اأدنى �ّسك اأو ظن اأو ريب، كذلك الرزق 

المكتوب. 
واإطمئنان  نف�سية،  راح��ة  بذلك  الإيمان  وفي 
قلبي، وقناعة ور�سى من رب العالمين بما كتبه 
يقول  قلياًل.  كان  ولو  رزق  من  لعبده  تعالى  اهلل 
الإمام الح�سن رحمه اهلل في هاتين الآيتين: »لعن 
اهلل اأقواماً اأق�سم لهم اهلل تعالى، ثم لم ي�سّدقوه«.

»طوبى  وال�سالم:  ال�سالة  عليه  النبي  يقول 
لمن  ُهدي اإلى  الإ�سالم، وكان عي�سه كفافاً وقنع« 

)رواه الترمذي(. 
بل  الم�سروع،  الطموح  تمحي  ل  والقناعة 
من  الطمع  بين  و�سطية  قيمة  فهي  والمطلوب، 
اأخ��رى.  ناحية  من  والتكا�سل  والتواكل  ناحية 
لم  اهلل  بق�ساء  ر�سي  »من  الحكماء:  اأحد  يقول 
ُي�سخطه اأحد، ومن قنع بعطائه لم يدخله ح�سد«.

ُيروى اأن الأ�سمعي قال: »اأقبلت ذات يوم من 
بع�س  في  اأنا  فبينما  بالب�سرة،  الجامع  الم�سجد 
�سككها، اإذ طلع اأعرابي جِلف جاف على قعود له، 
متقلدًا �سيفه، وبيده قو�س، فدنا و�سّلم، وقال لي: 

- ممن الرجل؟ 
- قلت: من بني الأ�سمع. 

- قال: اأنت الأ�سمعي؟ 
- قلت: نعم. 

- قال: ومن اأين اأقبلت؟ 
- قلُت: من مو�سع يتلى فيه كالم الرحمن.

- قال: وللرحمن كالم يتلوه الآدميون؟
- قلت: نعم. 

- قال: اتُل علّي �سيئاً منه، 
- فقلُت له: انزل عن قعودك، 

انتهيُت  فلما  الذاريات،  ب�سورة  وابتداأُت  فنزل 
َوَم��ا  ِرْزُق��ُك��ْم  َماِء  ال�َسّ {َوِف��ي  تعالى:  قوله  اإل��ى 
ُتوَعُدوَن}. )الذاريات اآية 22( قال: يا اأ�سمعي، 
محمدًا  بعث  والذي  اإي  قلت:  الرحمن؟  كالم  هذا 
نبيه محمد �سلى  على  اأنزَله  لكالُمه،  اإنه  بالحق، 
اإلى  قام  ثم  ح�سُبك،  لي:  فقال  و�سّلم،  عليه  اهلل 
ناقته، فنحرها وقطعها بجلدها، وقال: اأعّني على 
عمد  ثم  واأدبر.  اأقبل  من  على  ففرقناها  تفريقها، 
تحت  وجعلهما  فك�سرهما  وقو�سه،  �سيفه  اإل��ى 
الّرحل، ووّلى مدبرًا نحو البادية، وهو يقول: {
فاأقبلت على  ُتوَعُدوَن}.  َوَما  ِرْزُقُكْم  َماِء  ال�َسّ َوِفي 
له  انتبه  لما  تنتبه  ل��م  وق��ل��ت:  باللوم،  نف�سي 
مكة،  دخلت  الر�سيد  مع  حججت  فلما  الأعرابي. 
هاتف  بي  هتف  اإذ  بالكعبة،  اأط��وف  اأن��ا  فبينما 
نحياًل  بالأعرابي  اأنا  فاإذا  فالتفت  دقيق،  ب�سوت 
م�سفارًا، ف�سّلم علي، واأخذ بيدي، واأجل�سني من 

وراء المقام، 
في  فاأخذت  الرحمن،  ك��الم  ات��ُل  ل��ي:  وق��ال   -
�سورة الذاريات، فلما انتهيت اإلى قوله تعالى: {

َماِء ِرْزُقُكْم َوَما ُتوَعُدوَن}.  َوِفي ال�َسّ
�ساح الأعرابي: وجدنا ما وعَدنا ربنا حقاً، 

ثم قال: وهل غير هذا؟ 
قُلت: نعم. يقول اهلل عز وجل: 

ُكْم  َنّ ْثَل َما اأَ ُه َلَحٌقّ ِمّ َنّ ْر�ِس اإِ َماِء َواْلأَ {َفَوَرِبّ ال�َسّ
َتنِطُقوَن}، )الذاريات – 23(، 

يا �سبحان اهلل! من  الأعرابي، وقال:  - ف�ساح 
مرتين،  بنف�سه  اأق�سم  حتى  الجليل  اأغ�سب  الذي 
األم ي�سّدقوه حتى األجئوه اإلى اليمين، قالها ثالثاً، 

وخرجت فيها روحه«.
ماًل  لي�س  اهلل  من  ال��رزق  ب��اأن  بالقول،  اأختم 
ُتح�سى،  ول  ُتعّد  ل  وِنَعٌم  اأرزاق  بل  وح�سب، 
فالإيمان ال�سادق، والعبادة الخال�سة هلل والحمد 
بما  والقناعة  اهلل  بق�ساء  والر�سا  هلل،  وال�سكر 
والعافية،  وال�سحة  والأم���ان،  والأم���ن  ق�سم، 
النافع  والعلم  ال�سالحة،  وال��ذري��ة  وال��زوج��ة 
اأرزاق  كلها  كثير،  ذلك  وغير  ال�سالح،  والعمل 
وِنَعٌم من اهلل الرازق المنعم، والمعطي والواهب، 

وكل �سيء عنده بمقدار. 

13

ال�سيخ 
غالب 
�سنجقدار

�صهر رم�صان اأقبل... 
فاإلى الخير والم�صاعدة، فال ظلم بل 

عدالة واإغاثة لأي اإن�صان ملهوف، 
مهما كانت طائفته اأو اإنتماوؤه

َماِء ِرْزُقُكْم َوَما ُتوَعُدوَن )*(  قراءة في اآيتي {َوِفي ال�َشّ
ُكْم َتْنِطُقوَن}  َنّ ُه َلَحٌقّ ِمْثَل َما اأَ َنّ ْر�ِس اإِ َماِء َواْلأَ َفَوَرِبّ ال�َشّ

)الذاريات 23-22(

اإعالن
لأمانة ال�سجل العقاري الأولى 

في ال�سمال
�سندي  الدهيبي  ريا�س  طلب 
و1447   1445 �سائع  بدل  تمليك 

المنية.
للمعتر�س 15 يوماً للمراجعة

اأمين ال�سجل العقاري 
بالتكليف

اإعالن
لأمانة ال�سجل العقاري الأولى 

في ال�سمال
�سند  ع��ج��اج  ر����س���وان  ط��ل��ب 
 1136 للعقار  �سائع  بدل  تمليك 

البداوي.
للمعتر�س 15 يوماً للمراجعة

اأمين ال�سجل العقاري 
بالتكليف

اإعالن
لأمانة ال�سجل العقاري في الكورة

نزهة  �سندات  بالوكالة  عنتر  طائي  طلب 
 ،183  ،142 رقم  العقارات  في  انطون  يو�سف 
 ،403  ،362  ،346  ،340  ،338  ،336  ،210
 ،88  ،24  ،21  ،11  ،10 و2،  را�سكيفا   407
 ،286  ،283  ،279  ،274  ،273  ،268  ،157
 ،483  ،481  ،479  ،463  ،460  ،394  ،291
 1/700  ،686  ،669  ،563  ،496  ،492
 ،709  ،703 و5/700،  و3/700  و2/700 
 ،1175 ،1009 ،978 ،975 ،916 ،857 ،738
 ،1363 ،1269 ،1263 ،1342 ،1217 ،1190
 ،1714 ،1695 ،1638 ،1621 ،1595 ،1509
 ،1944 ،1914 ،1913 ،1792 ،1730 ،1729
 ،2232 ،2230 ،2194 ،2193 ،2183 ،2000
 ،2298 ،2295 ،2252 ،2250 ،2247 ،2246
2322، 2444، كرم�سده و374 و523 عرج�س 
كفرفو   262  ،168  ،167  ،164  ،162 و160، 
العقارين  في  انطون  يو�سف  جورج  و�سندات 
يو�سف  حنا  و�سندات  كرم�سده   1792  ،1060
و2/700  و498   452 العقارات  في  انطون 

كرم�سده.
للمعتر�س مراجعة الأمانة خالل 15 يوماً

اأمين ال�سجل العقاري

د. ميقاتي
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وزير ال�صياحة في »جامعة المدينة«
»كيدانيان« بعد جولة على اآثار طرابل�س: 

»اأعد بالقيام بما يجب« 
كرامي: حرمان تعانيه المدينة

اخُتِتَم بعدما اإ�صتقبل اأكثر من 90 األف زائر

»الرابطة الثقافية«: معر�س طرابل�س 
للكتاب اأ�شبح من ثوابت المدينة 

 ن�شاط تطوعي من طالب 
»جامعة بيروت العربية« 
لتجميل الحارة الجديدة

اإعالن
لأمانة ال�سجل العقاري بالكورة

الحامد  محمد  علي  فطوم  طلت 
وب�سفتها  نف�سها  ع��ن  ب��الأ���س��ال��ة 
المانع  خ�سر  ح�سني  ورثة  اإحدى 
�سند بدل �سائع للعقار 907 بر�سا.

للمعتر�س 15 يوماً للمراجعة
اأمين ال�سجل العقاري

اإعالن
لأمانة ال�سجل العقاري بالكورة

اإبراهيم  ج��ورج  المحامي  طلب 
اأحد ورثة حنا  طربيه بالوكالة عن 
�سائع  ب���دل  ���س��ن��دات  ال���خ���وري 
للعقارات 146 و154 و176 و177 

و192 بحيرة تول.
للمعتر�س 15 يوماً للمراجعة

اأمين ال�سجل العقاري
اإعالن

لأمانة ال�سجل العقاري بالكورة
ب�سفته  عبدالقادر  �سادي  طلب 
�سديد  بدوي  عن  بيع  بعقد  مفو�س 
اجبع  و�سعيدة  عبيد  وي��و���س��ف 
�سائع  بدل  �سندات  �سديد  و�سايد 
للعقارات 130 و131 و133 و134 

كفريا.

للمعتر�س 15 يوماً للمراجعة
اأمين ال�سجل العقاري

اإعالن
لأمانة ال�سجل العقاري بالكورة

طلبت المحامية �سرلوت �سمعان 
ورث��ة  اأح���د  ع��ن  ب��ال��وك��ال��ة  عاقله 
�سائع  ب��دل  �سند  دح���دح  يو�سف 

للعقار 1980 زغرتا.
للمعتر�س 15 يوماً للمراجعة

اأمين ال�سجل العقاري
اإعالن

لأمانة ال�سجل العقاري بالكورة
بيار  مي�سال  ال��م��ح��ام��ي  ط��ل��ب 
ال�سرتوني بالوكالة عن نادين ومايا 
للعقار  �سائع  ب��دل  �سند  الطويل 

345 تحوم.
للمعتر�س 15 يوماً للمراجعة

اأمين ال�سجل العقاري
اإعالن

لأمانة ال�سجل العقاري بالكورة
طلب المحامي ح�سن �سمير عبيد 
ريا�س  ورث���ة  اأح���د  ع��ن  بالوكالة 
للعقار  �سائع  ب��دل  �سند  �سابونة 

1116 دده.
للمعتر�س 15 يوماً للمراجعة

اأمين ال�سجل العقاري
اإعالن

لأمانة ال�سجل العقاري بالكورة
طلب �سلفادور بطر�س حرب �سند 
تنورين   2828 للعقار  �سائع  بدل 

الفوقا.
للمعتر�س 15 يوماً للمراجعة

اأمين ال�سجل العقاري
اإعالن

لأمانة ال�سجل العقاري بالكورة
طلب طاني عنتر ب�سفته مفو�ساً 
عن بنك فدرال لبنان بدل عن �سائع 
العقار  في  التاأمين  قيد  �سهادة  عن 

345 كفرقاهل.
للمعتر�س 15 يوماً للمراجعة

اأمين ال�سجل العقاري
اإعالن

لأمانة ال�سجل العقاري بالكورة
طلب جان كريم �سهيون ب�سفته 
بدل  �سند  �سهيون  كريم  ورثة  اأحد 

�سائع للعقار 562 كفرفو.
للمعتر�س 15 يوماً للمراجعة

اأمين ال�سجل العقاري
اإعالن

لأمانة ال�سجل العقاري بالكورة

�سوقي  اأح��م��د  ف��ري��دة  ط��ل��ب��ت 
م�سطفى  عن  بالوكالة  ال�سيادي 
�سودا  وزكريا  الالذقاني  واإبراهيم 
 F 10/117 سند بدل �سائع للعقار�

النخلة.
للمعتر�س 15 يوماً للمراجعة

اأمين ال�سجل العقاري
اإعالن

لأمانة ال�سجل العقاري في عكار
مو�سى  عبدالرحمن  ماجد  طلب 
نعو�س  توفيق  محمد  عن  بوكالته 
ح�سن  توفيق  ورث��ة  اأح��د  ب�سفته 
البالغة  نعو�س بدل �سائع بح�سته 

بالعقار 329 ذوق الح�سنية.
للمعتر�س 15 يوماً للمراجعة

اأمين ال�سجل العقاري
اإعالن

لأمانة ال�سجل العقاري في عكار
الملحم  عبا�س  المحامي  طلب 
اإبراهيم  نقول  ج��ون  عن  بوكالته 
حبيب  نديمة  ورث��ة  اأح��د  ب�سفته 
يون�س بدل �سائع بح�ستها البالغة 

بالعقار 554 بينو.
للمعتر�س 15 يوماً للمراجعة

اأمين ال�سجل العقاري

اإعالن
لأمانة ال�سجل العقاري في عكار

بدل  �سند  محمد  علي  خالد  طلب 
�سائع للعقار 376 ببنين.

للمعتر�س 15 يوماً للمراجعة
اأمين ال�سجل العقاري

اإعالن
لأمانة ال�سجل العقاري في عكار

الكيالني  يحيى  ع��ب��داهلل  طلب 
�سالح  اأح��م��د  ورث��ة  اأح��د  ب�سفته 
الحاج �سند بدل �سائع للعقار 500 

حلبا.
للمعتر�س 15 يوماً للمراجعة

اأمين ال�سجل العقاري
اإعالن

لأمانة ال�سجل العقاري في عكار
طلب اأحمد خالد عكاري �سند بدل 
بالعقار 92  البالغة  �سائع بح�سته 

وادي الجامو�س..
للمعتر�س 15 يوماً للمراجعة

اأمين ال�سجل العقاري
اإعالن

الأولى  العقاري  ال�سجل  لأمانة 
في ال�سمال

طلب بالل كردي  ب�سفته مفو�ساً 

ال�سويكي  توفيق  محمد  ح�سة  عن 
للعقار   �سائع  ب��دل  تمليك  �سند 

397/11 ب�ساتين الميناء.
للمعتر�س 15 يوماً للمراجعة

اأمين ال�سجل العقاري بالتكليف
اإعالن

لأمانة ال�سجل العقاري 
الأولى في ال�سمال

طلبت رانية الحلو �سند 
تمليك بدل �سائع 770 زيتون 

طرابل�س.
للمعتر�س 15 يوماً 

للمراجعة
اأمين ال�سجل العقاري 
بالتكليف

اإعالن
لأمانة ال�سجل العقاري 

الأولى في ال�سمال
طلب زياد عبيد لمورثه فوز 
عبيد �سندات تمليك بدل �سائع  

4و 69/5 و 6و69/7 عين 
التينة.

للمعتر�س 15 يوماً 
للمراجعة

اأمين ال�سجل العقاري 
بالتكليف

اإعالن
لأمانة ال�سجل العقاري في عكار

طلب اأحمد خالد العلي بالأ�سالة عن نف�سه وبوكالته 
الم�سدقة من المحكمة الدرجة الأولى بموجب القرار اأ�سا�س 

2019/433 �سهادات قيد بدل �سائع عن زلخا ح�سين �سريتح 
و�سهيدة وحميدة وعزيزة وقيل واآمنة وعبدو ومحمد 

وي�سرى وفاطمة و�سمير ويا�سر اأولد محمود عبدالمحمد 
العلي العبدو بح�س�سهم البالغة بالعقار 357 الدو�سة 

وبغدادي.
للمعتر�س 15 يوماً للمراجعة

اأمين ال�سجل العقاري

اإعالن
لأمانة ال�سجل العقاري في عكار

طلب اأحمد خ�سر العجل بوكالته عن هيفا  �سا�سين النبوت 
ب�سفتها اأحد ورثة �سا�سين عبداهلل حنا النبوت �سندات بدل 
�سائع للعقارات 22 و69 ال�سيخ طابا ال�سهل و201 و318 

و322 و324 و244 و316 و234 و238 و284 و326 و331 
و350 و509 و510 ال�سيخ طابا الجبل.

للمعتر�س 15 يوماً للمراجعة
اأمين ال�سجل العقاري

)طرابل�س(  المدينة«  »جامعة 
مجل�س  رئي�س  بح�سور  اإ�ستقبلت 
وزير  كرامي  في�سل  النائب  اأمنائها 
الذي  »اأفادي�س كيدانيان«  ال�سياحة 

قال اأنه ح�سر:
ال�سياحة«  »كلية  على  »لأتعرف 
من  طالبها  يحققه  وما  الجامعة  في 
التي  البرامج  مختلف  في  نجاحات 

تقوم بتدري�سها«.
جولة �سياحية حية لـ »وزير 

ال�سياحة«
»كيدانيان«  ال��وزي��ر  ق��ام  ث��م   -
خريجة  �سياحية«  »كدليلة  ترافقه 
في  بجولة  ال�سياحة«  »كلية  م��ن 

معالم طرابل�س واآثارها.
- وقد ا�ستمع »كيدانيان« ل�سرح 
َمَعاِلم  من  ِمْعَلْم  كل  حول  »الدليلة« 

المدينة الأثرية وتنوعها ك�:
- الم�ساجد،
- المدار�س،
- الكنائ�س،
- الخانات،

- الحمامات،
التي  المتخ�س�سة  الأ���س��واق   -

مازالت حّية تنب�س بالحياة.

طرابل�س  باأن  الحقيقة  يوؤكد  مما 
الأثرية  المعالم  ذات  المدينة  هي 

الأغنى في لبنان.
كرامي: حرمان وعدم اهتمام

ز  نائب طرابل�س في�سل كرامي َركَّ
في حديثه مع »كيدانيان« على:

»الحرمان الذي تعانيه طرابل�س.
وعدم الإهتمام بثروتها الأثرية.

الخريطة  على  اإب��رازه��ا  وع��دم 
ال�سياحية اللبنانية«.

ما  المدينة  ُتعطى  ب���اأن  ط��ال��ب��اً 
ت�ستحقه من رعاية.
و... وعد الوزير

»اأفادي�س  الزائر  ال�سياحة  وزير 
كيدانيان« وعد في ختام جولته ب�:

لما  ت��ق��دي��رًا  يجب  بما  »ال��ق��ي��ام 
لمدينة  التاريخية  وللقيمة  �ساهدته 

طرابل�س«.
»التمدن«

ولكن  ن�سكك...  ل  »التمدن«:   -
بالوعود  ال��وف��اء  وع��دم  التجارب 

جعلتنا ناأمل... 
وننتظر...؟!

طرابل�س«  في  الثقافية  »الرابطة 
»معر�س  فعاليات  »اإختتام  اأعلنت 
الكتاب الخام�س والأربعين« بنجاح 

كبير، 
من الزوار

وزراء  المعر�س:  ب��زي��ارة  ق��ام 
و�سفراء  و�سابقون  حاليون  ونواب 
وف��ع��ال��ي��ات ث��ق��اف��ي��ة واإج��ت��م��اع��ي��ة 
طرابل�س  من  ومواطنون  واإعالمية 

وال�سمال ومن مختلف المناطق.
100 موؤ�س�سة �ساركت

 100 يقارب  ما  خالله  �ساركت 
الن�سر  ُدور  على  موزعة  موؤ�س�سة 
التربوية  والموؤ�س�سات  والمكتبات 
الثقافية  وال��ه��ي��ئ��ات  والجامعية 

والجتماعية والإعالمية.
7000 مترمربع

ما  اأجنحته  م�ساحة  وبلغت   -
يقارب 7000 متر مربع.

90 األف زائر
للمعر�س  الزوار  عدد  وتخطى   -
 I publish خالل 12 يوماً وفق �سركة

90 األف زائر.
المبيعات 150 مليونًا

- كما فاقت ن�سبة مبيعات الكتب 
150  مليون ليرة لبنانية«.

اأ�سافت الرابطة: »تميز المعر�س 
 22 م��ن  اأك��ث��ر  بتنظيم  ال��ع��ام  ه��ذا 

ما  موزعة  فعالياته  �سمن  ن�ساطاً 
بين:

- ندوات،
- ومحا�سرات،

- واأم�سيات �سعرية واأدبية،
- وحفالت تخريج طالب،

- وجوائز، 
- وتوقيع الموؤلفين لأكثر من 60 
اإ�سدارًا جديدًا ما بين كتب �سيا�سية 

واأدبية ودواوين �سعر، 
م�سابقات  تنظيم  اإل��ى  اإ�سافة   -
ثقافية واأن�سطة متنوعة في اأجنحة 

الم�ساركين. 
معر�س الر�سم والنحت الثالث

معر�س  »�سمبوزيوم«  ُنظم  كما 
الثالث  وال��ن��ح��ت  للر�سم  ال��ك��ت��اب 
والذي �سارك فيه اأكثر من 50 فناناً 
ون��ح��ات��اً م���ن م��خ��ت��ل��ف ال��م��ن��اط��ق 

اللبنانية«.
الزميل رامز فري

رئي�س »الرابطة الثقافية« الزميل 
�ساهم  من  »ك��ل  �سكر  الفري  رام��ز 
�سارك  م��ن  وك��ل  المعر�س،  بدعم 
 »45 ال���  ال��ك��ت��اب  »م��ع��ر���س  وزار 
معتبرًا »اأن هذا المعر�س اأ�سبح من 
وي�سكل  وثوابتها  المدينة  تاريخ 
ومتنوعة  كبيرة  ثقافية  تظاهرة 
كرامي  ر�سيد  »معر�س  اأر�س  على 

الدولي« في طرابل�س«.
فرع  العربية«  بيروت  »جامعة  في  الطالبية  الن�ساطات  اإدارة  اأطلقت 
طرابل�س بالتن�سيق مع البلدية يوم  ن�ساطاً تطوعياً مجتمعياً بهدف تح�سين 

المنظر الجمالي لحارة الجديدة. 
العمل  اأ�س�س  من  انطالقاً  الجامعة  و�سابات  �سباب  من  مكون  فريق  قام 
هذه  باإتمام  ال�سباب  لدور  وتفعياًل  الجتماعية  والم�سوؤولية  التطوعي 
الأتربة  اإزال��ة  المنطقة،  بتنظيف  الفريق  قيام  ت�سمنت  التي  الفعالية 

المتراكمة، دهان الدرج، واعادة طالء الجدران الموازية..
اأهالي الحي من المجتمع المحلي بتقديم يد الم�ساعدة وم�ساركة   وقام 
و�سكرهم  فرحهم  �سدة  عن  الأهالي  اأع��رب  حيث  الفعالية  بهذه  الفريق 
وتقديرهم ل�سباب الجامعة على اإقامة هذه المبادرة التي ت�سب في خدمة 

البلد وتنمية روح العمل التطوعي والتعاون داخل المجتمع ال�سمالي.

�سورة مركبة قبل وبعد الن�ساط الطالبي

كيدانيان وكرامي في الجامعة
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الأ���س��ن��ان  اأط��ب��اء  نقيب  ُي�����س��ر 
منذر  د.  الدائم  والنا�سط  ال�سابق 
طرابل�س  اإظهار  على  كبارة  فوزي 
لها  الترويج  وعلى  حللها  باأبهى 
الهمال  عن  »للتعوي�س  �سياحياً 
الر�سمي لأكبر واأهم مدينة تاريخية 
المملوكية  ال��م��دي��ن��ة  ل��ب��ن��ان،  ف��ي 
حو�س  على  القاهرة،  بعد  الثانية، 

البحر الأبي�س المتو�سط«.
جمالية »مدخل طرابل�س 

الجنوبي«
بجهود  ك��ب��ارة  د.  ن��ج��ح  وك��م��ا 
نظافة  على  المحافظة  في  �سخ�سية 
وجمالية »مدخل طرابل�س الجنوبي« 
عبدالحميد  »���س��اح��ة  م��ن  الممتد 
ال���ن���ور( حتى  )���س��اح��ة  ك���رام���ي« 

»تقاطع الروك�سي«، 
»�ساحة النجمة«

تنظيف  مبادرته في  وكما نجحت 
جدران واأر�سفة »�ساحة النجمة«،

في »مطار ال�سهيد رفيق 
الحريري«

لآثار  �سور  تعليق  اإلى  بادر  فقد 
الم�سافرين  و�سول  عند  طرابل�س 
اإلى »مطار رفيق الحريري الدولي« 
ببيروت: »للتعريف بجمالية واأهمية 

المدينة واإ�ستقطاب ال�سياح اإليها«.
الكثير  في  �ساهده  ما  اإلى  م�ستندًا 
رحالته  خ��الل  العالم  م��ط��ارات  من 
ال�����س��ي��اح��ي��ة ف���ي م��خ��ت��ل��ف ب��ق��اع 

المعمورة.
د. منذر كبارة

عن هذه المبادرة تحدث د. منذر 
فوزي كبارة اإلى »التمدن« فقال:

ال�سنة  »منذ حوالي �سنة ون�سف 
طرابل�س  »جمعية  على  اإقترحت 
لمعالم  �سور  تعليق  ال�سياحية« 
»مطار  ف��ي  طرابل�سية  �سياحية 
ال�سائح  نظر  للفت  وذل��ك  بيروت«، 
لحظة دخوله لبنان وجذبه اإلى هذه 

المدينة.
في »مطار ل�سبونة« �سورة 

جعلتني اأق�سدها بم�سير 3 
�ساعات بال�سيارة

تجربتي  اإلى  ت�ستند  الفكرة  هذه 
عندما كنت في البرتغال حيث راأيت 
»مطار  في  »فطيمة«  لمدينة  �سورًا 
ل�سبونة« مما �سجعني لزيارتها رغم 
�ساعات  ث���الث  م�سير  تبعد  ان��ه��ا 
في  �سورها  اأَر  ل��م  ل��و  بال�سيارة. 

المطار لما ق�سدتها وتعرفت اإليها.
في بيروت �سور مدن اإاّل 

طرابل�س؟
مطار  ف��ي  ي�����س��اه��دون  ال�����س��ي��اح 
لبنانية  م��دن  لعدة  �سورًا  بيروت 

با�ستثناء طرابل�س؟
الوزارة قالت: يوجد �سور 
ل�سجر نخيل دون ذكر اإ�سم 

المنطقة!
عن  ال�سياحة  وزارة  �ساألت  وقد 

ان  فقالوا  المدينة  تغييب  �سبب 
لطرابل�س �سورة، 

نخيل  �سجرات  لب�سع  )���س��ورة 
ورمال من جزيرة النخيل( دون ذكر 
فكيف  المدينة  اأو  المنطقة  ا�سم 
���س��ي��ع��رف ال�������س���ائ���ح ان���ه���ا ف��ي 

طرابل�س!؟«.
من اأيام فادي عبود وعود 

ووعود
اأ�����س����اف: »م���ن���ذ ع��ه��د وزي���ر 
الآن  حتى  عبود  ف��ادي  ال�سياحة 
�سور  بتعليق  م��رات  ع��دة  طالبت 
لطرابل�س، وكنت اأتلقى وعودًا فقط 

ل غير«.
ال�سردوك ندى 

بقيا�س  ل��وح��ات  ع��دة  »اإخ��ت��رن��ا 
مترين بمتر لكل واحدة،

المدير  م��ع  توا�سلت  وب��ع��ده��ا 
ال��ع��ام ل�����وزراة ال�����س��ي��اح��ة ن��دى 
�سروطاً  و�سعت  التي  ال�سردوك 
باأنه  القول  مع  ال�سور،  لموا�سفات 
في  ف��ارغ��ة  ل���ج���دران  وج����ود  »ل 

المطار«.
لجدران  �سورًا  لهم  بعثت  لكنني 
م�سنية  ج��ه��ود  وب��ع��د  ف���ارغ���ة. 
ل��وزارة  العامة  المديرة  وعدتني 
بتعليق  ال�سردوك  ندى  ال�سياحة 
حيث  ح�سل،  م��ا  وه���ذا  ال�����س��ور، 
ُعّلقت عند »بوابة دخول القادمين« 

لبنان«. اإلى 
بال�سور المواقع 

واأو�سح »ان ال�سور هي ل�:
- »جامع طينال«،

- »القلعة«،
- »المعر�س«،

الأرثوذك�سية«، »الكني�سة   -
- »الحمام الجديد«.

المحافظة على جمال  »لجنة 
م�سيرتها  تتابع  طرابل�س« 

البلدية  بالتعاون مع 
و»الفاجيت«  

كبارة  م��ن��ذر  د.  النقيب  واأك���د 
من  والن�ساطات  العمل  »موا�سلة 
جمال  على  المحافظة  »لجنة  خالل 
مع  بالتعاون  نقوم  اإذ  طرابل�س«، 
ال��ب��ل��دي��ة و»���س��رك��ة لف��اج��ي��ت« 
الأحياء،  بع�س  وتجميل  بتنظيف 
والنعوات  المل�سقات  نزع  وخا�سة 
عن جدران المدينة التي ت�سعى لأن 

ح�سارية«. تكون 
واقترح د. كبارة:

في  �سياحي  مكتب  »اإق��ام��ة   -
المطار، منطقة 

- و�سراء حافلتين لنقل ال�سياح،
في  ال��ف��ن��ادق  م��ع  وال��ت��ع��اق��د   -
ومل�سقات  �سور  لتعليق  بيروت 

عن طرابل�س،
اإلى  لل�سياح  زي��ارات  وتنظيم   -
اإلى  اإعادتهم  ثم  المدينة،  معالم 

بيروت«.

ال�سياح اأحلم بتدفق 
اإلى  تفتقر  »طرابل�س  اأ���س��اف: 
كبير  عدد  اإلى  بحاجة  وهي  فنادق 

ال�سياح.  الفنادق ل�ستقبال  من 
اإلى  ال�سياح  تدفق  هو  وحلمي 
ت�سم  التي  المدينة  هذه  طرابل�س، 
ال�سياحية،  المعالم  من  كبيرًا  عددًا 
لق�سدها  اآخ��ر  بلد  ف��ي  كانت  ول��و 

�سنوياً. �سائح  ع�سرة ماليين 
اإنها متحف ولكن ال اإهتمام

فني  متحف  عن  عبارة  طرابل�س 
ال�سياحية  العنا�سر  ع�سرات  ي�سم 
زاروها،  اإذا  ال�سياح  يع�سقها  التي 

ولكن لالأ�سف ل اإهتمام بها«.
في  دع��ا  كبارة  ف��وزي  منذر  د. 
تعيين  »�سرورة  اإلى  اللقاء  ختام 
في  ال�سياحة  وزارة  عن  مندوبين 
المدينة  بت�سويق  يقومون  طرابل�س 
الفردية  ف��ال��م��ب��ادرات  �سياحياً، 

كافية. لي�ست 
اأفقر  انها  يقولون  التي  طرابل�س 
م���دي���ن���ة ع���ل���ى ح���و����س ال��ب��ح��ر 
ما  اإذا  مدينة  اأغنى  هي  المتو�سط، 

�سياحياً«. ت�سويقها  جرى 
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ي�صرف على �صيا�صتها
 فايز �سنكري

المدير الم�صوؤول والإدارة
ر�سا فايز �سنكري

»لأن الجامعة لي�ست مكاناً لتاأمين 
فح�سب،  ال�سهادات  ونيل  الدرو�س 
ب��ل م��ن واج��ب��ه��ا اأي�����س��اً الرت��ق��اء 
عدة  م��ن  ال��ف��رد  وتنمية  بالإن�سان 

جوانب:
- مواطنية، 

- نف�سية، 
- اجتماعية، 
- ثقافية،... 

اأف�سل  م�ستقبل  اأج��ل  من  وذل��ك 
وزاهر«.

»وبهدف تنمية قدرات الطالب من 
الناحية الإن�سانية وتفعيل تجاوبهم 
مع الأمور الحياتية، ُتنظم »جامعة 
ال�سمالي«  لبنان  القدي�س يو�سف في 
لقاءات  اأ�سهر   6 منذ  )الي�سوعية( 
�سهرية مع فعاليات اإجتماعية، طبية 

واأكاديمية:
د. عبا�س علم الدين: اللقاء 

االأول
الطبيب  م��ع  الأول  اللقاء  ك��ان 
حول  الدين  علم  عبا�س  د.  النف�سي 
»الح�������ب�������اط، ب���ي���ن ال����واق����ع 

والأ�سطورة«.
»توما�س ريڤيردي«: اللقاء 

الثاني
اأم���ا ال��ل��ق��اء ال��ث��ان��ي ف��ك��ان تحت 
مع  بالتعاون  الأفكار«  »ليلة  عنوان 
الكاتب  م��ع  الفرن�سي«،  »المعهد 

»توما�س ريڤيردي« حول كتاب
 ،»L’hiver du mécontement« 
وكان نقا�س حول الحا�سر والما�سي 
من خالل الفن، المو�سيقى، ال�سباب، 

الكتابة وال�سيا�سة.
�سارة فوال وريما هاجر: 

اللقاء الثالث
خا�سة  نكهة  الثالث  للقاء  وكانت 
مع   وتحديدًا  الجامعة،  قدامى  مع 
�سارة  التربية  في  الأخ�سائيتين 
قدمتا  اللتين  هاجر،  وريما  ف��وال 
المعر�سة  »ال�سبيبة  حول  مداخلة 
لهم  ن�ساطات  و»اإق��ام��ة  للمخاطر« 
بالتعاون مع »الحركة الجتماعية« 

والعمل الرعوي الجامعي«.
يارا �سعد ومايا خياط: اللقاء 

الرابع
وفي اللقاء الرابع، اجتمع الطالب 
يارا  الجامعة  قدامى  من  اإثنتين  مع 
�سعد ومايا خياط وهما اأخ�سائيتان 
في التربية التقويمية حول مو�سوع 

»اأنا بالغ، اأنا حّر«.
ر�سا �سنكري: اللقاء الخام�س

ا�ست�سافت  الخام�س  اللقاء  في  و 
�سنكري  ر�سا  المحامية  الجامعة 
ع�سو مجل�س بلدية طرابل�س ونائب 
رئي�س »المنتدى« في طرابل�س، وقد 
غنية  حياة  »خبرة  الطالب  �ساركت 

كانت  م��ه��م��ا  والإ�����س����رار  ب���الأم���ل 
ال�����س��ع��وب��ات ال��ت��ي ت��واج��ه ال��ف��رد 
فالمثابرة  اأحالمه،  تحقيق  وتعيق 
للموا�سلة  الركيزتان  هما  والن�سال 
وم�ستقبل  اأمتن  بمجتمع  والإيمان 

زاهر«.
»ثبات في وجه التحديات«

وتحت عنوان:
»ثبات في وجه التحديات«، 

ر�سا  والزميلة  المحامية  تحدثت 
فايز �سنكري.

اأب���رز  مداخلتها  ف��ي  وت��ن��اول��ت 
محطات حياتها منذ:

- طفولتها، 
ال��درا���س��ة  ب��م��راح��ل  م�����رورًا   -

الأ�سا�سية والثانوية والجامعية،
- والزواج والنجاب، 

- واإدارة جريدة »التمدن«، 
مجل�س  ع�سوية  اإل��ى  و�سوًل   -

بلدية طرابل�س، 
ولحقاً النجازات ب�سفتها رئي�سة 
وذوي  الجتماعية  ال�سوؤون  »لجنة 

الإعاقة« في المجل�س البلدي«.
د. مارك بوجي: اللقاء 

ال�ساد�س
في اللقاء ال�ساد�س تحدث د. مارك 

بوجي تحت عنوان:
»ه�������ل ب�����الإم�����ك�����ان ت��ج��ن��ب 

ال�سيخوخة؟«.

»جامعة القدي�س يو�شف« في ال�شمال: 
»لقاءات الإثنين« مواطنية ونف�شية 

وثقافية من اأجل الإن�شان

بمبادرة من د. منذر كبارة: �شور لمعالم 
�شياحية طرابل�شية في مطار بيروت

د.منذر كبارة متحدثًا الى »التمدن«

اللقاء مع المحامية ر�سا �سنكري

مع الكاتب »توما�س ريڤيردي«

اللقاء مع يارا �سعد ومايا خياط

�سور لطرابل�س في مطار بيروت
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»°TófO ≈∏«d

á˘°VhQ á˘jƒ˘fÉ˘K AÉ˘æ˘˘eCG ¢ù∏› ΩÉ˘˘bCG
áÑ°SÉæÃ ’ÉØ˘à˘MEG ¢ù∏˘HGô˘£˘H AÉ˘ë˘«˘Ø˘dG
á˘«˘bÉ˘Ø˘JEG ™˘«˘˘bƒ˘˘à˘˘d »˘˘Ñ˘˘gò˘˘dG π˘˘«˘˘Hƒ˘˘«˘˘dG
∫ÉØWC’G ájÉYQ á«©ªL ÚH ácGô°ûdG
‘ á«eÓ°SE’G ¥ÓNC’G ΩQÉµe á«©ªLh
¬˘˘˘æ˘˘˘«˘˘˘M ‘ â°†aG »˘˘˘à˘˘˘dGh ¢ù∏˘˘˘˘HGô˘˘˘˘W

.ÉeÉY Ú°ùªN πÑb ájƒfÉãdG AÉ°ûfEÉH
‘ º˘˘«˘˘bG …ò˘˘dG ∫É˘˘˘Ø˘˘˘à˘˘˘ME’G ô˘˘˘°†Mh
¬˘dE’G ó˘Ñ˘Y Qƒ˘à˘có˘dG á˘jƒ˘fÉ˘˘ã˘˘dG ìô˘˘°ùe
,»JÉ≤«e Ö«‚ ¢ù«FôdG Óã‡ »JÉ≤«e
¢ù«FôdG …hÉ≤°ùe ôªY ≥HÉ°ùdG ôjRƒdG
¥Ó˘˘NC’G ΩQÉ˘˘µ˘˘e á˘˘«˘˘©˘˘ª÷ …ô˘˘î˘˘˘Ø˘˘˘dG
¢ù∏˘HGô˘W á˘˘jó˘˘∏˘˘H ¢ù«˘˘FQ ,á˘˘«˘˘eÓ˘˘°SE’G
¢ù«˘˘FQ ,ø˘˘jó˘˘dG ô˘˘ª˘˘b ó˘˘ª˘˘MG ¢Só˘˘æ˘˘¡ŸG
,øjódG º∏Y QOÉ≤dG óÑY AÉæ«ŸG ájó∏H
Ö«≤f Óã‡ IQÉÑc º©æŸG óÑY QƒàcódG
á«©ªL ¢ù«FQ ,OGôŸG óªfi ÚeÉÙG
á°ù«FQ ,»JÉ≤«e ó«°TQ óªfi ΩQÉµŸG
OÉ≤©dG ¿ÉÁQÉf ∫ÉØWC’G ájÉYQ á«©ªL
¢ù«˘FQ ,IQÉ˘Ñ˘c ¬˘˘jõ˘˘f Qƒ˘˘à˘˘có˘˘dG ,¥hP
¢ù∏˘˘˘HGô˘˘˘W ≈˘˘˘˘Ø˘˘˘˘°ûà˘˘˘˘°ùe IQGOEG ¢ù∏›
ÖFÉf ,ÜÓM RGƒa QƒàcódG »eƒµ◊G
á˘˘˘«˘˘˘Hô˘˘˘©˘˘˘˘dG ähÒH á˘˘˘˘©˘˘˘˘eÉ˘˘˘˘L ¢ù«˘˘˘˘FQ
¢ù∏˘˘˘HGô˘˘˘£˘˘˘H á˘˘˘©˘˘˘eÉ÷G ´ô˘˘˘a ¿hDƒ˘˘˘˘°ûd
Iô˘jó˘e ,…OGó˘¨˘Ñ˘dG ó˘dÉ˘N Qƒ˘°ùahÈdG
á«Yƒ°ù«dG á©eÉ÷G ´ôa ‘ ¢ShQódG
Ö«≤ædG ,π«ª÷G º∏Y ÉjOÉa ¢ù∏HGô£H
á°ù«FQ ,ÉjôcR ÖjOG QƒàcódG ≥HÉ°ùdG
èæa âª©f IóMƒŸG á«FÉ°ùædG äÉÄ«¡dG
Qƒ˘˘à˘˘có˘˘dG á˘˘jƒ˘˘˘fÉ˘˘˘ã˘˘˘dG ô˘˘˘jó˘˘˘e ,IQÉ˘˘˘Ñ˘˘˘c
¢ù∏ÛG ¢ù«˘˘FQ ,»˘˘Ñ˘˘˘YôŸG ≈˘˘˘Ø˘˘˘£˘˘˘°üe
,óéæe ìƒØ°U ‹Éª°ûdG ¿ÉæÑ∏d ‘É≤ãdG
Úà˘˘Ä˘˘«˘˘¡˘˘dGh AÉ˘˘˘æ˘˘˘eC’G ¢ù∏› AÉ˘˘˘°†YCG
ΩÉ°ùbG AGQó˘eh á˘«˘ª˘«˘∏˘©˘à˘dGh á˘jQGOE’G

.∫ÉØWC’G ájÉYQ á«©ªLh á°VhôdG

ìÉààaE’G
øe …B’ ácQÉÑe IhÓJ ìÉààaE’G ‘
ï˘˘«˘˘°ûdG Aiô˘˘≤ŸG ø˘˘e º˘˘«˘˘µ◊G ô˘˘cò˘˘˘dG
ájƒfÉK ∫GQƒc ó°ûfGh ,¢ü∏ÑM óªfi
hÎ°ùjÉŸG IOÉ˘˘«˘˘≤˘˘H AÉ˘˘ë˘˘«˘˘Ø˘˘dG á˘˘°VhQ
ÊÉæÑ∏dG »æWƒdG ó«°ûædG ó©°ùe ¢SQÉa
∫GQƒ˘µ˘dG ó˘°ûfG º˘K ,á˘jƒ˘fÉ˘ã˘˘dG ó˘˘«˘˘°ûfh
∑QÉÑŸG ¿É°†eQ ô¡°T ∫ƒ∏M áÑ°SÉæÃh
Ωqó˘˘˘˘˘˘bh ,z≈˘˘˘˘˘ q̆∏Œ ¿É˘˘˘˘˘˘°†eQ{ ó˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘°ûf
á˘≤˘«˘fQO Oƒ˘ªfi Qƒ˘˘à˘˘có˘˘dG ∫É˘˘Ø˘˘à˘˘MEÓ˘˘d
π˘˘Ñ˘˘b âeÉ˘˘b »˘˘˘à˘˘˘dG á˘˘˘cGô˘˘˘°ûdÉ˘˘˘H √ qƒ˘˘˘æ˘˘˘a
áHôéàdG IOGôa â°Sqôch ÉeÉY Ú°ùªN
á˘aÉ˘≤˘ã˘dG ⁄É˘Y ‘ QÉ˘˘ë˘˘HE’Gh IOÉ˘˘jô˘˘dGh

.º«∏©àdGh

AÉ˘˘˘ë˘˘˘«˘˘˘Ø˘˘˘dG á˘˘˘°VhQ êƒ˘˘˘˘a Ωqó˘˘˘˘b º˘˘˘˘K
º∏°ùŸG ±É°ûµdG á«©ªL ‘ »≤«°SƒŸG
º˘˘∏˘˘«˘˘a ¢Vô˘˘Y iô˘˘Lh á˘˘˘«˘˘˘æ˘˘˘a äGô˘˘˘≤˘˘˘a
z»°VÉŸG äÉ˘°ùª˘g{ ¿Gƒ˘æ˘©˘H »˘≤˘«˘Kƒ˘J
º˘gCG ∫hÉ˘æ˘à˘j »˘°ù∏˘HÉ˘f ó˘ª˘MG êô˘î˘ª˘∏˘˘d
IÎØ˘˘˘dG ò˘˘˘æ˘˘˘e á˘˘˘«˘˘˘î˘˘˘jQÉ˘˘˘à˘˘˘˘dG π˘˘˘˘MGôŸG

.Ωƒ«dG ¤EG á«°ù«°SCÉàdG

»JÉ≤«e
ΩQÉ˘˘˘µ˘˘˘e á˘˘˘«˘˘˘©˘˘˘ª˘˘˘L ¢ù«˘˘˘FQ çó–h
:∫É≤a »JÉ≤«e ó«°TQ óªfi á«eÓ°SE’G
â‰ É˘æ˘à˘cGô˘°T OGó˘eh É˘eÉ˘˘Y ¿ƒ˘˘°ùª˘˘N
¢ùjQGô˘˘˘µ˘˘˘dG ±’BG ¤EG ∫ƒ–h √Oƒ˘˘˘æ˘˘˘˘H
É˘«˘fO ‘ É˘æ˘FÉ˘æ˘HCG π˘eÉ˘˘fCG É˘˘¡˘˘£˘˘î˘˘J »˘˘à˘˘dG
GOƒ≤˘Y á˘cGô˘°ûdG ó˘≤˘Y QÉ˘°Uh,á˘aô˘©ŸG
É˘˘bô˘˘°ûe Ó˘˘Ñ˘˘≤˘˘à˘˘°ùeh ÚØ˘˘˘XƒŸG äÉ˘˘˘ÄŸ
á˘˘˘˘«˘˘˘˘°ù∏˘˘˘˘HGô˘˘˘˘˘£˘˘˘˘˘dG äÓ˘˘˘˘˘FÉ˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘dG ±’B’
á˘cGô˘°ûdG É˘eô˘HCG ¿Gò˘∏˘dG ¿É˘©˘˘«˘˘bƒ˘˘à˘˘dGh
ø˘jò˘dG Úé˘˘jôÿG ø˘˘e É˘˘LGƒ˘˘aCG GQÉ˘˘°U
á˘ÑÙG ≥˘«˘KGƒ˘e º˘¡˘Hƒ˘∏˘b ‘ ¿ƒ˘∏˘ª˘˘ë˘˘j

.º¡àæjóeh º¡à°SQóŸ AÉaƒdGh
á˘˘˘˘jÉ˘˘˘˘Yô˘˘˘˘dG ÚH ¥É˘˘˘˘Ø˘˘˘˘JE’G :±É˘˘˘˘˘°VCG
’h á˘cGô˘°T á˘¨˘«˘˘°U ó˘˘©˘˘j ⁄ ΩQÉ˘˘µŸGh
á˘˘«˘˘fƒ˘˘˘fÉ˘˘˘≤˘˘˘dG Oƒ˘˘˘æ˘˘˘Ñ˘˘˘dG ø˘˘˘e á˘˘˘Yƒ˘˘˘ª›
RhÉŒ ó˘˘≤˘˘d á˘˘«˘˘bƒ˘˘≤◊G ¢Uƒ˘˘°üæ˘˘˘dGh
áYƒª› ¢Sqôch ∂dP πc ÉeÉY Ú°ùªN
¥ÉØJE’G íÑ°UGh º¶ædGh ±GôYC’G øe
Iójôa ájƒHôJ ádÉ°SQ ¤EG AÉªàfEG ìhQ
É¡KGÒeh AÉë«ØdG áaÉ≤K ™e áªZÉæàe
¬˘∏˘˘bÉ˘˘æ˘˘J …ò˘˘dG »˘˘YÉ˘˘ª˘˘à˘˘LE’Gh ÊÉÁE’G

.ôHÉc øY GôHÉc ÉgDhÉæHCG
ø˘˘jò˘˘dG ÚdhC’G è˘˘¡˘˘fh Qhó˘˘˘H √ qƒ˘˘˘fh
hG á˘˘«˘˘°üî˘˘°T á˘˘jÉ˘˘Z …CG ø˘˘Y Gƒ˘˘©˘˘aô˘˘J
º¡æ«YCG Ö°üf Gƒ©°Vhh »JGP ±óg
âbƒ˘dGh ó˘¡÷G É˘¡˘d Gƒ˘dò˘˘Ñ˘˘a á˘˘°Vhô˘˘dG
πÑ≤˘à˘°ùŸG ¿ƒ˘aô˘°ûà˘°ùj Gƒ˘fÉ˘ch ∫ÉŸGh
¤EG IÒ¨°üdG á°VhôdG ∂∏J Gƒdƒë«d
É˘¡˘à˘fÉ˘µ˘e É˘¡˘d Ió˘FGQ á˘jƒ˘Hô˘J á˘°ù°SDƒ˘˘e
áMÉ°S ≈∏Y IóàªŸG áÑ«£dG É¡à©ª°Sh

.øWƒdG

¿G ™FGQh πØàëf ¿CG π«ªL :∫Ébh
»˘≤˘FÉ˘Kh §˘jô˘°T ‘ iô˘cò˘dG ó˘˘«˘˘©˘˘à˘˘°ùf
πªLC’G øµdh Üƒ∏≤dG ‘ Úæ◊G åÑj
É˘˘©˘˘e ô˘˘µ˘˘˘Ø˘˘˘æ˘˘˘d á˘˘˘Ñ˘˘˘°SÉ˘˘˘æŸG º˘˘˘ã˘˘˘à˘˘˘°ùf ¿G
äÉ˘Ñ˘°ùà˘µŸG ß˘Ø– »˘à˘dG äÉ˘fÉ˘ª˘˘°†dÉ˘˘H
»˘˘à˘˘dG iÈµ˘˘dG ±Gó˘˘gC’Gh äÉ˘˘jÉ˘˘˘¨˘˘˘dGh
≈˘˘∏˘˘Y â¶˘˘˘aÉ˘˘˘Mh á˘˘˘cGô˘˘˘°ûdG â©˘˘˘æ˘˘˘°U

.É¡MÉ‚h É¡àeƒÁO
≈˘˘˘≤˘˘˘Ñ˘˘˘J ¿G á˘˘˘°ù°SDƒŸG √ò˘˘˘¡˘˘˘d ó˘˘˘jô˘˘˘˘f
¿CGh ¬˘à˘jÉ˘YQh ¬˘∏˘dG ß˘Ø˘ë˘H ™˘˘°Sƒ˘˘à˘˘Jh
É˘˘gó˘˘jô˘˘f .∫É˘˘«˘˘LCGh ∫É˘˘˘«˘˘˘LC’ ô˘˘˘ª˘˘˘à˘˘˘°ùJ
IQƒ˘°üdG º˘ q£˘˘ë˘˘j á˘˘cGô˘˘°û∏˘˘d É˘˘eƒ˘˘¡˘˘Ø˘˘e
¢SÉ˘æ˘dG ¿É˘gPG ‘ Ió˘FÉ˘˘°ùdG á˘˘«˘˘£˘˘ª˘˘æ˘˘dG
±Ó˘˘à˘˘NE’É˘˘˘H á˘˘˘cGô˘˘˘°ûdG §˘˘˘Hô˘˘˘J »˘˘˘à˘˘˘dG
øe â“CG ÉæàcGô°T »g É¡a ,´RÉæàdGh
Gó˘©˘°U »˘°†ª˘à˘°Sh Ú°ùªÿG É˘˘gô˘˘ª˘˘Y
¬˘˘˘˘à˘˘˘˘jGQ ¿ÉÁEÓ˘˘˘˘d ™˘˘˘˘aÎd ¬˘˘˘˘∏˘˘˘˘dG ¿PEÉ˘˘˘˘˘H

. ¬àfÉµe º∏©∏dh ¬eQÉµe ≥∏î∏dh

¥hP
ájÉYQ á«©ªL á°ù«FQ âKó– ºK
âØbƒàa ¥hP OÉ≤Y ¿ÉÁQÉf ∫ÉØWC’G
äCGó˘H »˘à˘dG á˘˘«˘˘©˘˘ª÷G á˘˘bÓ˘˘£˘˘fEG ó˘˘æ˘˘Y
äGó˘«˘°ùdG ¢†©˘H äCÉ˘JQEG É˘eó˘æ˘Y Iô˘˘µ˘˘a
Ió˘˘YÉ˘˘°ùe »˘˘°ù∏˘˘HGô˘˘£˘˘dG ™˘˘ª˘˘àÛG ø˘˘˘e
º˘˘∏˘˘©˘˘dG π˘˘¡˘˘f ≈˘˘∏˘˘Y º˘˘¡˘˘à˘˘æ˘˘˘jó˘˘˘e AÉ˘˘˘æ˘˘˘HCG
¥ÓNC’Gh º«≤dÉH ºgójhõJh áaô©ŸGh
º˘˘˘K AGô˘˘˘≤˘˘˘Ø˘˘˘dG Ió˘˘˘YÉ˘˘˘˘°ùeh Ió˘˘˘˘«˘˘˘˘ª◊G
‘ Qƒ˘æ˘dG äô˘°üHCGh á˘≤˘«˘≤˘M âë˘Ñ˘˘°UCG
á˘«˘∏˘Y Ió˘«˘°ùdG á˘°SÉ˘˘Fô˘˘H 1937 ΩÉ˘˘©˘˘dG
øÁ äGó«°ùdG É¡JÉ≤«aQh »bƒ°T ¥hP
IQÉ˘Ñ˘c á˘∏˘«˘Ñ˘fh É˘µ˘∏˘°S á˘ª˘WÉ˘ah ∫É˘¡˘˘°T
±GôYEGh ¥hP øÁh á∏«°†ah ,¥hP
¢†©H ¤EG áaÉ°VE’ÉH ,±É°ùY …ô°üe
á˘˘˘˘æ˘˘˘˘jóŸG ‘ äÓ˘˘˘˘°VÉ˘˘˘˘Ø˘˘˘˘dG äGó˘˘˘˘«˘˘˘˘˘°ùdG
AÉ˘˘°ûfEG ” ´hô˘˘°ûŸG π˘˘˘jƒ“ ÚeCÉ˘˘˘à˘˘˘dh
øah ájhó«˘dG ∫É˘¨˘°TC’G º˘«˘∏˘©˘à˘d õ˘cô˘e
äÉ˘˘˘˘WÉ˘˘˘˘°ûf ¤EG á˘˘˘˘aÉ˘˘˘˘°VE’É˘˘˘˘H ï˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘£˘˘˘˘dG
äÓ˘˘Ø˘˘˘M ø˘˘˘e á˘˘˘Ø˘˘˘∏˘˘˘àfl á˘˘˘«˘˘˘YÉ˘˘˘ª˘˘˘à˘˘˘LEG
πgCG øe äÉYÈJh äÓMQh ¢VQÉ©eh

.¢ù∏HGôW ‘ ÒÿG
∫hG ¢ù«˘˘˘°SCÉ˘˘˘J á˘˘˘∏˘˘˘Mô˘˘˘e âdhÉ˘˘˘æ˘˘˘Jh
ΩÉ˘˘˘Y ¢ù∏˘˘˘HGô˘˘˘W ‘ á˘˘˘£˘˘˘∏˘˘˘àfl á˘˘˘°VhQ
´QÉ°T ‘ ¢VQG á©£b AGô°T ºK 1945
á°SQóŸG øe ≥HÉW ∫hCG ó««°ûJh »eõY
ΩÉY á«∏©ØdG á°SGQódG AóHh Iójó÷G

. 1964
Qhôe ó©H Ωƒ«dG øëf Ég :âdÉbh
ácQÉ°ûŸGh AÉ£©dG øe ÉeÉY Ú°ùªN
á«©ªLh ∫ÉØWC’G ájÉYQ á«©ªL ÚH
É≤dCÉ˘J á˘jƒ˘fÉ˘ã˘dG OGOõ˘J ¥Ó˘NC’G ΩQÉ˘µ˘e
ìÉé˘æ˘dG É˘¡˘JÉ˘Ñ˘dÉ˘Wh É˘¡˘HÓ˘W ó˘°üë˘jh
Ωƒ˘∏˘©˘dGh á˘aô˘©ŸG Rõ˘©˘à˘Jh ¥ƒ˘Ø˘˘à˘˘dGh
É˘˘˘æ˘˘˘à˘˘˘æ˘˘˘jó˘˘˘˘e ‘ á˘˘˘˘«˘˘˘˘HÎdGh ¥Ó˘˘˘˘NC’Gh

.¢ù∏HGôW áÑ«Ñ◊G
ΩQÉ˘µ˘eh ∫É˘Ø˘WC’G á˘jÉ˘YQ :âª˘˘à˘˘Nh
Ió˘˘˘FGQ á˘˘˘HôŒ á˘˘˘«˘˘˘eÓ˘˘˘°SE’G ¥Ó˘˘˘NC’G
≈˘˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘˘Y ¢Uô◊G π˘˘˘˘˘˘c ¢Uô˘˘˘˘˘˘ë˘˘˘˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘˘˘°S
≈≤Ñàd É«dÉY É¡H ≥«∏ëàdGh ÉgQGôªà°SEG
ájƒfÉK ≈≤Ñàdh ¬H iòàëj GóFGQ ’Éãe
º˘q∏˘©˘j É˘«˘dÉ˘Y É˘Mô˘°U AÉ˘ë˘«˘Ø˘˘dG á˘˘°VhQ
∂∏àd ≈Hƒ˘£˘a ,´ó˘Ñ˘jh »˘Hô˘jh ∞˘≤˘ã˘jh
Qƒ˘£˘J âÑ˘cGh »˘˘à˘˘dG Iô˘˘ª˘˘ãŸG Oƒ˘˘¡÷G
ìGhQC’ á˘˘ª˘˘Mô˘˘dGh ¿á˘˘jƒ˘˘˘fÉ˘˘˘ã˘˘˘dG √ò˘˘˘g
Ió˘˘˘dÉ˘˘˘N É˘˘˘¡˘˘˘dÉ˘˘˘˘ª˘˘˘˘YCG ∫Gõ˘˘˘˘J ’h â∏˘˘˘˘MQ
Gƒ∏ªY øjòdG ¢UÉî°TC’G πµd ôµ°ûdGh
ìô°üdG Gòg π°ü«d Gƒ££Nh GƒÑ©Jh
π˘˘ª˘˘˘©˘˘˘dÉ˘˘˘Hh .¿B’G ¬˘˘˘«˘˘˘∏˘˘˘Y ÉŸ …ƒ˘˘˘HÎdG
ø˘˘˘e á˘˘˘ª˘˘˘˘«˘˘˘˘µ◊G IQGOE’Gh Iô˘˘˘˘HÉ˘˘˘˘ãŸGh
‘ á˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘dÉ◊G á˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘jQGOE’G ¢ùdÉÛG
AÉ˘˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘eC’G ¢ù∏›h Úà˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘˘ª÷G
‘ áî°SGQ á©∏b ¬∏dG AÉ°T ¿EG íÑ°üà°S

.AÉª∏©dGh º∏©dG áæjóe

…hÉ≤°ùe
¢ù«FôdG ≥HÉ°ùdG ôjRƒdG çó– Éªc
¥Ó˘˘NC’G ΩQÉ˘˘µ˘˘e á˘˘«˘˘©˘˘ª÷ …ô˘˘î˘˘˘Ø˘˘˘dG
…hÉ˘˘≤˘˘°ùe ô˘˘ª˘˘Y »˘˘eÉÙG á˘˘«˘˘eÓ˘˘˘°SE’G
ácGô°ûdGh ¢ù«°SCÉàdG IÎa øe É≤∏£æe
∫É˘˘˘Ø˘˘˘WC’G á˘˘˘jÉ˘˘˘YQ ,Úà˘˘˘˘«˘˘˘˘©˘˘˘˘ª÷G ÚH

á«©ªLh ¥hP á«∏Y áeƒMôŸG IOÉ«≤H
Ωƒ˘˘˘MôŸG IOÉ˘˘˘«˘˘˘≤˘˘˘˘H ¥Ó˘˘˘˘NC’G ΩQÉ˘˘˘˘µ˘˘˘˘e

 .…ƒdƒŸG í«ª°S êÉ◊G
≈∏Y ¿Éà«©ª÷G âbÓJ ó≤d :∫Ébh
É¡ÁOCG â£°ùH Éeó©H á°VhôdG ¢VQCG
Ió«°ùdG IOÉ«≤H ∫ÉØWC’G ájÉYQ á«©ªL
¬˘∏˘dG É˘¡˘ª˘MQ ¥hP á˘«˘∏˘Y ô˘cò˘dG á˘Ñ˘«˘˘W
äGó˘FGQ á˘æ˘jóŸG äGó˘«˘°S ø˘e É˘¡˘bÉ˘˘aQh
É¡à°†¡æd äô°üàfEGh »YÉªàLE’G πª©dG
¥ÓNC’G ΩQÉµe á«©ªL ÉeÉY Ú°ùªN
í˘˘«˘˘ª˘˘°S êÉ◊G IOÉ˘˘˘«˘˘˘≤˘˘˘H á˘˘˘«˘˘˘eÓ˘˘˘°SE’G
’ÉLQh AÉ°ùf Éæc ,¬∏dG ¬ªMQ …ƒdƒe
É˘æ˘dÉ˘eBG »˘≤˘°ùæ˘d çGÎdG ô˘Ä˘H ø˘˘e í˘˘æ‰
AÉ°ùf ºg ,…ƒHÎdG ìô°üdG Gòg π«∏¶H
º˘«˘∏˘©˘à˘dG ¢ù«˘°SCÉ˘J ‘ Gƒ˘ª˘¡˘°SG ∫É˘˘LQh
¬˘æ˘e Gƒ˘∏˘©˘L ‹ƒ˘°SQ ó˘¡˘˘é˘˘H »˘˘ª˘˘°Sô˘˘dG
ó˘˘¡÷Gh á˘˘bÉ˘˘£˘˘dG ô˘˘˘£˘˘˘≤˘˘˘à˘˘˘°ùJ á˘˘˘dÉ˘˘˘°SQ
≥˘aO ‘ äÉ˘jô˘cò˘dG º˘«˘ª˘M ø˘£˘Ñ˘˘à˘˘°ùJh
AGóæd Gƒ˘Yô˘g º˘¡˘©˘«˘ª˘L º˘gh ∫É˘«˘LC’G
ÜÉ˘˘˘˘°UG ÚM á˘˘˘˘«˘˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘Wƒ˘˘˘˘˘dG á˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘HÎdG
Üƒ˘ë˘°T ΩÉ˘©˘dG »˘ª˘«˘∏˘˘©˘˘à˘˘dG iƒ˘˘à˘˘°ùŸG
¿É˘ch π˘«÷G π˘Ñ˘≤˘à˘°ùe ≈˘∏˘Y á˘dÓ˘WE’G
á˘˘˘Ñ˘˘˘≤˘˘˘M ø˘˘˘e ÊÉ˘˘˘ã˘˘˘˘dG ∞˘˘˘˘°üæ˘˘˘˘dG ‘ ∂dP
ΩQÉ˘˘µ˘˘e á˘˘«˘˘©˘˘ª˘˘L âfÉ˘˘ch äÉ˘˘æ˘˘«˘˘à˘˘˘°ùdG
É˘¡˘°ù«˘FQ IOÉ˘«˘≤˘H á˘«˘˘eÓ˘˘°SE’G ¥Ó˘˘NC’G
ób ¬∏dG ¬ªMQ …ƒdƒŸG í«ª°S êÉ◊G
¢ügô˘˘˘˘j CGó˘˘˘˘H É‡ Òã˘˘˘˘µ˘˘˘˘dG É˘˘˘˘¡˘˘˘˘˘≤˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘bCG
ájƒHÎdG IÉ«◊G ≈°Vƒah äÉÑ∏≤àdÉH

.á«YÉªàLE’Gh
ÚH ™bƒŸG ó≤©dG ìôW ó≤d :™HÉJh
ï˘˘˘jQÉ˘˘˘J ‘ Iô˘˘˘e ∫hC’h Úà˘˘˘˘«˘˘˘˘©˘˘˘˘ª÷G
»˘YÉ˘ª˘à˘LE’G è˘«˘°ùæ˘dG ≈˘æ˘˘©˘˘e á˘˘æ˘˘jóŸG
Oƒ¡÷G ¬«a ôaÉ°†àJ …QÉ°†M AÉYƒc
»æÑj »YÉªàLEG …ƒHôJ ±ó¡d É≤«≤–
,π˘≤˘©˘dGh Ö∏˘≤˘dGh ó˘«˘dG á˘cQÉ˘°ûe ≈˘∏˘˘Y
RÉ‚E’G ¤GƒJh ó¡÷G ±OGôJ Gòµgh
π˘˘≤˘˘M ‘ Ghô˘˘e ∫É˘˘Lô˘˘d É˘˘æÁô˘˘µ˘˘J É˘˘˘eh
¿ôb ∞°üæd ∑Î°ûe QÉ°ùe ‘ á°VhôdG
,AÉ£Y øe º¡æe πc ¬∏ãÁ Ée RhÉéàj

º˘gó˘¡˘˘L ø˘˘e Gƒ˘˘£˘˘YG ø˘˘jò˘˘dG π˘˘°†Ø˘˘Ñ˘˘a
…QGOE’G hG …ƒHÎdG QÉWE’G ‘ AGƒ°S
á°ù°SDƒŸG âë°VG ‘É≤ãdG hG ‹ÉŸG hG

.GóFGQ É«ª«∏©J ÉfÉ«æH
™˘ª˘L ƒ˘g Ωƒ˘˘«˘˘dG É˘˘æ˘˘©˘˘ª˘˘L :±É˘˘°VCG
á«YÉªàLE’G áÄ«Ñ˘∏˘dh á˘æ˘jó˘ª˘∏˘d AÉ˘ª˘à˘fEG
»˘˘©˘˘°ùdG º˘˘µ˘˘à˘˘dƒ˘˘Nh É˘˘˘æ˘˘˘à˘˘˘dƒ˘˘˘N »˘˘˘à˘˘˘dG
É˘æ˘æ˘µ˘˘d …ƒ˘˘Hô˘˘J ´hô˘˘°ûe ‘ ΩÉ˘˘¡˘˘°SE’Gh
»˘µ˘d ∂dò˘a ∞˘∏˘°S É˘©˘ª˘L Ωô˘µ˘˘f ø˘˘ë˘˘fh
ƒ˘g ô˘°VÉ˘M ‘ º˘˘ª˘˘¡˘˘dG ï˘˘jQÉ˘˘à˘˘H ∂°ù‰
IÉ«◊G áªK Qƒ£àdÉa ,πÑ≤à°ùŸG óYh
ICGô˘˘˘eEG hCG π˘˘˘LQ ¬˘˘˘£˘˘˘î˘˘˘j RÉ‚EG π˘˘˘˘ch
ô°VÉ◊G ¬µ∏¡à°ùj ôHÉY á©æ°U íÑ°üj

 .πÑ≤à°ùŸG ¤EG π–ôj ⁄ GPEG
…ó– ¢ù°SCG ø˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘e ¿EG :∫É˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘bh
¿CG É˘˘˘æ˘˘˘H äô˘˘˘e »˘˘˘à˘˘˘dG É˘˘˘˘eÉ˘˘˘˘Y Ú°ùªÿG
IQGOEG ‘ QGô˘˘ª˘˘à˘˘°SE’G IQGó˘˘é˘˘˘H ∂°ù‰
á˘«˘æ˘H ‘ á˘YQÉ˘°ùàŸG äGQƒ˘£˘à˘˘dG ó˘˘aô˘˘J
‘ ΩÉ˘˘à˘˘dG ¬˘˘dÓ˘˘¨˘˘à˘˘˘°SEGh …QGOE’G AGOC’G
≈£N ‘ ÒÑc πeCÉJ ó«dh AÉL ΩÉ¶f
AÉæeC’G ¢ù∏› ‘ ºK ∑Î°ûŸG πª©dG
ÈY è˘˘˘FÉ˘˘˘à˘˘˘æ˘˘˘dG á˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘bGô˘˘˘˘e ‘ ™˘˘˘˘eÉ÷G
RÉ˘˘¡÷G É˘˘¡˘˘©˘˘aô˘˘j »˘˘à˘˘˘dG …ô˘˘˘jQÉ˘˘˘≤˘˘˘à˘˘˘dG
πÑ≤à°ùe øY äÉ°SGQóH ºYóŸG …QGOE’G
‘ π˘˘˘FGhC’G ¬˘˘˘©˘˘˘£˘˘˘à˘˘˘˘°ùJ ⁄ ÉÃ »˘˘˘˘JCÉ˘˘˘˘j

.äôe »àdG äÉæ«°ùªÿG
øe Ωƒ«dG ºµKóMCG PEG »æfEG :ºàNh
ó˘bh É˘Ñ˘∏˘bh É˘MhQ ™˘˘HÉ˘˘àŸG Èæ˘˘e ≈˘˘∏˘˘Y
,¬˘H ¿ƒ˘∏˘Ø˘à– É˘e …ô˘ª˘˘Y ø˘˘e âî˘˘∏˘˘°S
iôcòH áYÉ°ùdG √òg ‘ ßØàMCG »æfEÉa
á˘˘«˘˘dhDƒ˘˘°ùŸG ‘ äqô˘˘e á˘˘dÉ˘˘eõ˘˘d Iô˘˘KDƒ˘˘˘e
É˘¡˘«˘a ‹ â≤˘Kƒ˘J á˘«˘FÉ˘Yô˘dGh á˘«˘eQÉ˘µŸG
,ô˘˘˘jó˘˘˘≤˘˘˘à˘˘˘dGh ΩGÎME’Gh IOƒŸG iô˘˘˘Y
á˘°ù«˘FQ Ió˘˘«˘˘°ùdG ¢üNCG Ωƒ˘˘«˘˘dG ÊGQCGh
Ió˘˘«˘˘°ùdG ∫É˘˘Ø˘˘˘WC’G á˘˘˘jÉ˘˘˘YQ á˘˘˘«˘˘˘©˘˘˘ª˘˘˘L
¢ù«FQ »≤jó°Uh ¥hP OÉ≤Y ¿ÉÁQÉf
ó«°TQ óªfi PÉà°SC’G ΩQÉµŸG á«©ªL
‘ »©e Éª¡fhÉ©J ≈∏Y …ôµ°ûH »JÉ≤«e
¢ùjô˘µ˘J ¤EG É˘ª˘˘gƒ˘˘YOCGh ¿á˘˘«˘˘dhDƒ˘˘°ùŸG
É¡H πØàëf »àdG 1968-5-18 á≤«Kh
á˘jƒ˘fÉ˘K á˘cGô˘°T{ ó˘≤˘Y ™˘«˘bƒ˘à˘H Ωƒ˘«˘˘dG
É˘¡˘d á˘«˘fó˘e á˘cô˘°ûc zAÉ˘ë˘«˘Ø˘dG á˘°VhQ
∂dòHh á∏≤à°ùŸG ájƒæ©ŸG É¡à«°üî°T
á˘˘˘«˘˘˘°ù°SDƒŸG á˘˘˘jQGô˘˘˘ª˘˘˘à˘˘˘°SE’G ø˘˘˘eCÉ˘˘˘˘à˘˘˘˘J
âHÉK É¡∏°UCG áÑ«W Iôé°ûc á°Vhô∏d

.AÉª°ùdG ‘ É¡Yôah
º˘˘˘«˘˘˘∏˘˘˘˘°ùà˘˘˘˘H ∫É˘˘˘˘Ø˘˘˘˘à˘˘˘˘ME’G º˘˘˘˘à˘˘˘˘à˘˘˘˘NEGh
á«ÁôµJ ájQÉcòJ äÉ«dGó«e ÚKóëàŸG
™£b ”h ájQÉcòàdG Qƒ°üdG äòNCGh
.π«àcƒc πØM º«bCGh iƒ∏◊G øe ÖdÉb

ácGô°ûdG á«bÉØJEG ™«bƒàd »ÑgòdG π«Hƒ«dG áÑ°SÉæÃ ∫ÉØàMG :z¢ù∏HGô£H AÉë«ØdG á°VhQ ájƒfÉK{
z¢ù∏HGôW ‘ á«eÓ°SE’G ¥ÓNC’G ΩQÉµe á«©ªL{h z∫ÉØWC’G ájÉYQ á«©ªL{ ÚH

∫ÉØàM’G Qƒ°†M

Qƒ°†◊G øe ÖfÉLá«ÁôµJ kÉYhQO º¡ª∏°ùJ ó©H »JÉ≤«eh OÉ≤Yh …hÉ≤°ùe á≤«fQO Oƒªfi QƒàcódG ∫ÉØàME’G Ωqó≤e¢ü∏ÑM óªfi ï«°ûdG Aiô≤ŸG

 …hÉ≤°ùe ôªY ≥HÉ°ùdG ôjRƒdG¥hP OÉ≤Y ¿ÉÁQÉf  Ió«°ùdG»JÉ≤«e ó«°TQ óªfi QƒàcódG

»ÑYôŸG ≈Ø£°üe QƒàcódG AÉë«ØdG á°VhQ ájƒfÉK ôjóe hóÑjh iƒ∏◊G ÖdÉb ¿ƒ©£≤jAÉë«ØdG á°VhQ ájƒfÉK ∫GQƒc

Ωƒ«dGh ¢ùe’G ÚH »Ñ©°ûdG ∑Gô◊G
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