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المر�شح عن المقعد العلوي في طرابل�س ،في دائرة ال�شمال الثانية ،على «الئحة العزم»

الدكتور علي دروي�ش :ر�ؤية 2022 - 2018
ت����رزح ط��راب��ل�����س ت��ح��ت واق���ع
اق��ت�����ص��ادي – اجتماعي �ضاغط
يجعلها �ضمن �أكثر المدن فقر ًا على
ح��و���ض المتو�سط ف��ي ظ��ل واق��ع
اقليمي ارتفعت فيه حدة ال�صراعات
االثنية والعرقية والمذهبية خالل
ال�سنوات االخيرة والتي انعك�ست
حكماً على هذه المدينة المملوكية
العريقة.
هذه ال�صراعات و�ضعت المنطقة
�أم��ام حجم كبير من الخراب بد�أت
تدفع اليوم باتجاه ت�سويات محلية
واقليمية قائمة على �صيغة ع�صبها
االقت�صاد وب�شكل مبا�شر تحت
عناوين التنمية وا�ستخراج م�صادر
الطاقة في حو�ض المتو�سط و�إعادة
الإعمار في �سورية.
في ظل هذا الواقع نتقدم اليوم
�إلى االنتخابات البرلمانية اللبنانية
�ضمن ر�ؤية اقت�صادية  -اجتماعية
 �سيا�سية �شاملة �أ�سا�سها الإنتقالمن التحالفات ال�سيا�سية القائمة على
ال�صراعات الداخلية الى التحالفات
االقت�صادية الت�شاركية مع المحافظة
الكاملة على ال��ث��واب��ت الوطنية
والإرث الثقافي الح�ضاري.
ولما وج��دن��ا �أن��ن��ا ق��ادم��ون على
مرحلة تحمل �صيغتنا االقت�صادية
تقدمنا �إل���ى التر�شح ع��ن المقعد
العلوي في دائ��رة ال�شمال الثانية
بهدف تمثيل طرابل�س عامة ومنطقة
جبل مح�سن خا�صة (كونها ت�شكل
�أكبر تجمع علوي في طرابل�س)
وو�ضعنا م�شروعنا المتكامل القائم
ب�شكل �أ���س��ا���س��ي ع��ل��ى �صيغتنا
االق��ت�����ص��ادي��ة  -التنموية ،التي
انطلقنا منها كحجر �أ�سا�س نحو بناء
حياة �أج��ود �ضمن قيم �أرق��ى لغ ٍد
�أف�ضل.

ال�ش�أن االقت�صادي

ي�ؤثّر التراجع االقت�صادي على
ك��اف��ة ن��واح��ي ال��ح��ي��اة ف��ي مدينة
طرابل�س ومن �ضمنها جبل مح�سن
الذي يت�شارك معها ب�أعلى م�ستويات
الفقر والبطالة والحرمان ف�شك ّل
ه��دف رف��ع الم�ستوى االقت�صادي
وج��ودة الحياة هاج�ساً �أ�سا�سياً
لدينا .لذلك ن�ضع البنود التالية
كنقاط عامة لت�أمين حلول �سريعة
لهذه الأزمات االقت�صادية:
 -1ت�أمين بيئة ا�ستثمارية �صالحة
في جبل مح�سن ال�ستقطاب الر�ساميل
والم�ؤ�س�سات الكبرى التي ب�إمكانها
ا�ستيعاب �أكبر عدد من اليد العاملة
وال�سعة التوظيفية العالية.
 -2تحويل منطقة جبل مح�سن
�إل���ى مركز اقت�صادي �صناعي -
خ��دم��ات��ي وجعلها مالئمة لتكون
ال��م��رك��ز الإداري للم�ؤ�س�سات
الإنتاجية وال�شركات الخدماتية
والم�ؤ�س�سات الدولية.
 -3دع��م الم�شاريع ال�صغيرة
وتطوير المهن الحرّة ورفع م�ستواها
االن��ت��اج��ي ورب��ط��ه��ا ب��ا���س��م «جبل
مح�سن» مما يبعد عنه ال�صورة
النمطية ك��ـ «م��ح��ور» �إل��ى منطقة
�إنتاجية و�إبداعية.
 -4ت�أمين بنية م�صرفية على
م�ستوى جبل مح�سن يمكنها مواكبة
ال��ن��م��و الإق���ت�������ص���ادي وال��ت��دف��ق
الإ�ستثماري.
 -5المطالبة بالتوزيع العادل
للوظائف الر�سمية ح�سب ال�صيغة
اللبنانية وتحت مبد�أ الكفاءة.

 -6ت�أمين حقوق ال�شباب في
الوظائف �ضمن الم�ؤ�س�سات ال�ضخمة
(التي ت�ستوعب �آالف الوظائف) على
م�ستوى مدينة طرابل�س والتي ال
تلحظ هذه ال�شريحة من المجتمع
الطرابل�سي.
� -7إق���ام���ة ت��ك��ت�لات �إن��ت��اج��ي��ة
اقت�صادية على م�ستوى الم�صالح
والمهن في جبل مح�سن (خياطون،
حرفيون ال��خ) مما ي�ؤمن لها قدرة
تتناف�سية وفتح �أ�سواق جديدة لها
مع تقديم ت�شريعات في البرلمان
ت�شكل لها الحماية من المناف�سة
الأجنبية مما يحفظ ا�ستمرارها
ونموها وا�ستيعاب موظفين ويد
عاملة �أكبر.
 -8تعزيز العالقات التفاعلية بين
كافة �أح��ي��اء طرابل�س وبين جبل
مح�سن ومحيطه مما ي�ؤمن فر�صاً
�أعلى لال�ستقرار والنمو و�إع��ادة
�إح��ي��اء الأ����س���واق التاريخية في
المدينة.
 -9تفعيل دور مرف�أ طرابل�س
كمن�صة لإعادة الإعمار في �سورية،
وت��ح��دي��د ًا حم�ص� ،ضمن �صيغة
م�شتركة مع مرف�أ الالذقية و�إحياء
خ��ط الترانزيت بين طرابل�س -
حم�ص و طرابل�س  -الالذقية.
 -10ي�شكل ملف ا�ستخراج الغاز
من ال�شواطئ اللبنانية �أح��د �أبرز
الملفات االقت�صادية على م�ستوى
المنطقة و�إن��ن��ا م��ن خ�لال الندوة
البرلمانية والمتابعة التنفيذية
�سيكون �ضمن �أولوياتنا الحفاظ على
حقوق طرابل�س و�أبناء جبل مح�سن
ب�أعلى ن�سبة ممكنة من عوائد هذا
ال��م��ل��ف وق���درت���ه اال���س��ت��ي��ع��اب��ي��ة
التوظيفية.
� -11إع�����ادة �إح���ي���اء �أ���س��واق
و���ش��وارع جبل مح�سن وطرابل�س
القديمة التاريخية وترميمها لت�شكل
م��رك��ز ا�ستقطاب �سياحي عالمي
ورب��ط��ه��ا ب��الأ���س��واق ال�سياحية
التاريخية على م�ستوى الإقليم مما
ي�شكل تدفقاً نقدياً �أجنبياً كبير ًا
وتحويلها من �أ�سواق محلية تعاني
ال��رك��ود �إل���ى �أ���س��واق تخ�ص�صية
حرفية عالمية تحظى برعاية �أكبر
الم�ؤ�س�سات الدولية المعنية بحماية
الإرث الثقافي التاريخي.
 -12فتح مكتب دائ��م في جبل
مح�سن للم�ساعدة على التوظيف
و�إي��ج��اد ف��ر���ص العمل ك � ٍّل �ضمن
اخت�صا�صه.
 -13ال�سعي تدريجياً لت�أمين اكبر
عدد من الوظائف ل�شباب المنطقة.

ال�ش�أن التنموي

ي��ح��ق لأب����ن����اء ج��ب��ل مح�سن
وطرابل�س حياة الئقة �ضمن بيئة
�صالحة لل�سكن والحياة الهادئة
وال��م��ري��ح��ة وه����ذا ي��ت��ط��ل��ب رف��ع
الم�ستوى التنموي باال�ضافة لحاجة
الم�شاريع االقت�صادية المطروحة
في البند ال�سابق �إل��ى بنية تحتية
ت�صلح ال�ستيعابها لذلك ن�ضع النقاط
التالية كنقطة انطالق نحو واقع
تنموي �أعلى:
� -1إع���داد خطة عمل منهجية
ع��ل��م��ي��ة وا����ض���ح���ة ت���ط���ال ك��اف��ة
الم�ستويات ومختلف القطاعات التي
تحتاج �إلى �إنماء �شامل.
 -2طرح م�شاريع خا�صة بال�سكن
ال�شبابي �ضمن ت�شريعات برلمانية
و���ص��ي��غ��ة م�شتركة م��ع م�صرف

التعليمية لت�ضييق الفجوة بين
االخت�صا�صات ومتطلبات ال�سوق.
 -4ت ��أم��ي��ن ال��دع��م ال��م��در���س��ي
للعائالت الأكثر فقراً.
 -5ت��أم��ي��ن ال��ح��اج��ات ال�لازم��ة
لت�شكل المدر�سة الر�سمية م�ؤ�س�سة
تعليمية ك��ف��وءة لأب��ن��اء العائالت
الفقيرة.
 -6تقديم منح درا�سية �سنوية
لطالب الجامعات والدرا�سات العليا
المتفوقين لتحفيز ال�شباب على
ا�ستكمال تح�صيلهم المعرفي.
 -7ت�أمين ح��اج��ات الأ���س��ات��ذة
وتثبيت �أكبر عدد من المتعاقدين من
�أبناء جبل مح�سن.
 -8جعل المكان الوظيفي للأ�ستاذ
�ضمن نطاق �سكنه لتخفي�ض م�شقة
الإنتقال الوظيفي لديه.
 -9ت�أمين حقوق الأ�ساتذة على
ك��اف��ة الم�ستويات عبر القنوات
الت�شريعية والمطلبية والقانونية.

ال�ش�أن ال�صحي

 -1دعم المبادرات الأهلية في
القطاع ال�صحي.
 -2ت��أه��ي��ل ال��م��راك��ز ال�صحية
بالمعدات والكوادر الطبية الالزمة
وتدريب الكوادر اال�سعافية.
 -3ال�سعي لإن�شاء م�ستو�صفات
عيادية تخ�ص�صية.
 -4ع��دم ادخ���ار �أي جهد لبناء
�صرح �صحي ا�ست�شفائي راقي في
جبل مح�سن.
 -5و�ضع برنامج طبي لعالج
مر�ضى ال�سرطان وال�سعي لبناء
م��رك��ز ع�لاج متخ�ص�ص ف��ي جبل
مح�سن بالت�شارك مع الم�ؤ�س�سات
الر�سمية والخا�صة.
� -6إي��ج��اد �صيغة م�شتركة مع
وزارت������ي ال�����ص��ح��ة وال�������ش����ؤون
االجتماعية لت�أمين الأدوية ب�أ�سعار
مخف�ضة للأ�سر الأكثر فقراً.

لأبنائنا فهم غدنا ال��ذي ن�سعى �أن
اال�سكان.
 -3تنمية ال��واق��ع الخدماتي يكون �أف�ضل من الواقع الذي نقبع
والبنى التحتية عبر التوا�صل مع تحته اليوم .ولأ�ساتذة المدار�س
الوزارات والجهات المعنية لت�أمين والثانويات والجامعات دور يتخطى
طرقات الئقة و�صرف �صحي ومياه التعليمي �إل��ى الم�ستوى التربوي
ال�شفة وبنية خدماتية �صالحة.
ول��ذل��ك ن��رى �أن على ه��ذا القطاع
مهني
 -4ت�أمين دورات تدريب
واج��ب��ات ول��ه حقوق �ستكون في
لتعليم م��ن ال يتقنون �أي مهنة �صلب �أولوياتنا:
وتمليكهم فر�ص الإنتاج بالإ�ضافة � -1إعادة ت�أهيل المدار�س والعمل
لتطوير ق���درات �أ���ص��ح��اب المهن ع��ل��ى ت ��أم��ي��ن ل��وازم��ه��ا ال��م��ادي��ة
التقليدية التي لم تعد تجد �سوقاً لها وا�ستكمال كوادرها التعليمية.
لت�صبح مالئمة لمتطلبات ال�سوق.
 -2تطوير البرامج التعليمية مع
إعالم
 -5دعم الفن والريا�ضة وال
الم�ؤ�س�سات الر�سمية والدولية
تنمية
والمبدعين للم�ساهمة ف��ي
المناطة بها بالإ�ضافة �إلى ال�سعي
المجتمع.
لمحاربة الأمية والعمل على
حل ال�ش�أن االجتماعي
للتوا�صل
من�صات
أمين
�
 -6ت
وال��ح��وار ال��دائ��م ح��ول مجمل هذه الم�شكالت المدر�سية التي تحول دون  -1االهتمام بق�ضايا ال�شباب
نجاح العملية التعليمية كالت�سرب وه��واج�����س��ه��م وال��ع��م��ل ع��ل��ى حل
الق�ضايا العامة.
المدر�سي واالهتمام بم�س�ألة ال�صحة م�شكالتهم.
ال�ش�أن التعليمي والتربوي المدر�سية.
 -2تخفي�ض �سن االقتراع �إلى 18
م�ستقبلنا قائم على ما نقدمه اليوم  -3العمل على تطوير المناهج �سنة.
 -3تفعيل م�شاركة ال�شباب في
الحياة العامة والن�شاط ال�سيا�سي
واالجتماعي.
ال�سيرة الذاتية
� -4إ�شراك ال�شباب في الأعمال
التطوعية التي تبلور دوره��م في
 مجاز في ادارة االعمال من جامعة البلمند.م�سيرة التنمية.
 ماج�ستير في التمويل من جامعة اللويزة. -5ا�ستجماع طاقات ال�شباب
كاليفورنيا
نيوبورت،
 دكت ��وراه في ادارة االعمال من جامعةوتوحيدها نحو الأهداف والأولويات
الواليات المتحدة االميركية.
في المجتمع والخير العام.
 مدير بنك بيروت والبالد العربية  -فرع الميناء طرابل�س.� -6إطالق برامج ثقافية وتوعوية
 ع�ضو �سابق في مجل�س ادارة معر�ض ر�شيد كرامي الدولي.ت�ستهدف عن�صر ال�شباب ،وتعزيز
 ا�ستاذ محا�ضر في جامعتي الجنان واللبنانية الفرن�سية.دور المر�أة العاملة في المجتمع.
 م�ش ��رف عل ��ى اطروح ��ات ماج�س ��تير ودكت ��وراه ف ��ي جامعات -7ابتكار �آليات لدمج ال�شباب في
جميع م�ؤ�س�سات الدولة.
الجنان واللبنانية الفرن�سية وجامعة االمام االوزاعي في بيروت.
 -8تمكين ال���م���ر�أة اجتماعياً
 ع�ضو في تجمع رجال اعمال طرابل�س.واقت�صادياً وتعليمياً ،و�إف�ساح
 ع�ضو هيئة خريجي جامعة البلمند واللويزة ومدر�سة طرابل�سالمجال لطاقاتها وتثبيت دورها في
االنجيلية.
الواقع االجتماعي وال�سيا�سي.
 حائز على الحزام اال�س ��ود في ريا�ضة الكاراتيه كيوكو�شنكاي -9بناء �صرح ثقافي م�سرحي في
وم�صنف ثالث في بطولة ال�شرق االو�سط لعام .1996
جبل مح�سن.
 نا�شط في ال�ش�أن العام في طرابل�س وجبل مح�سن. -10م��ك��اف��ح��ة الإدم������ان على
 �شارك في العديد من الندوات والم�ؤتمرات االقت�صادية الدوليةالمخدرات والآفات االجتماعية.
في ا�ستراليا وافريقيا واوروبا واميركا.
 -11تعزيز ال��روح الت�شاركية
 مر�ش ��ح عن المقع ��د العلوي في طرابل�س عل ��ى الئحة العزم فيوقيم الألفة والمحبة بين �أبناء جبل
دائ ��رة ال�شم ��ال الثاني ��ة ويحم ��ل م�شروع� � ًا اقت�صادي� � ًا – تنموي ًا
مح�سن وع��ل��ى م�����س��ت��وى مدينة
و�صيغة ا�ستقرار وت�شارك في مدينة طرابل�س.
طرابل�س.
 -12تعزيز الن�شاطات التفاعلية

والتوا�صلية التثقيفية والإن�سانية
بين م��ح��اور اال�شتباك �سابقاً في
طرابل�س وتحويلها الى مراكز التقاء
ونمو وازدهار.
 -13ت��ع��زي��ز ق��ي��م االح���ت���رام
والمحبة والت�آخي وثقافة التكافل
والت�ضامن.
 -14دعم الم�ؤ�س�سات الريا�ضية
والمتفوقين في االلعاب الريا�ضية.
 -15وجود مكتب دائم في جبل
مح�سن للقاءات ومتابعة �ش�ؤون
�أبناء المنطقة على ان تكون كافة
اللقاءات واال�ست�ضافات فيه.

ال�ش�أن ال�سيا�سي

�إذا كانت �صيغتنا اقت�صادية
تنموية ور�ؤيتنا اليوم االنتقال من
التحالفات ال�سيا�سية الى التحالفات
االقت�صادية التي ت�ؤمن اال�ستقرار
واالزدهار والأمان ،ف�إن هذا التوجه
ي�سير ب�شكل �أ�سا�سي لت�أمين بيئة
توافقية �ضمن مبد�أ احترام الآخر
والمحافظة على الثوابت الوطنية
العري�ضة المرتبطة بالخط الوطني
ومكافحة الإرهاب والعداء للم�شروع
ال�صهيوني والمحافظة على �سيادة
الدول ال�شقيقة على �أر�ضها وت�أمين
وحدتها وتكاتف اهلها.
كما �أن �أول��وي��ت��ن��ا حفظ الأم��ن
واال�ستقرار وتعزيز عوامل الوحدة
وه��ذا يحتم ت�أمين ال��دع��م الكامل
للأجهزة الأمنية للدولة اللبنانية لما
ت�شكل من م�ؤ�س�سات حا�ضنة للوحدة
الوطنية وتحظى بمن�سوب عالٍ من
الثقة لدى كافة ال�شرائح االجتماعية.
كما يتطلب االم��ن واال�ستقرار
ت�أمين بيئة اجتماعية حا�ضنة له عبر
رف��ع م�ستوى الوعي ل��دى الفئات
ال�شابة بالإ�ضافة ل�ضرورة حل كافة
الملفات العالقة في الق�ضاء وبتّها كي
ال ت�شكل مادة لال�ستغالل والظلم لدى
كافة الأطراف.
�أخير ًا نرى �أن االنفتاح وتعزيز
ث��ق��اف��ة االخ���ت�ل�اف ب���دل ال��خ�لاف
والتناف�س لما فيه الخير العام بين
�أب��ن��اء المنطقة ال��واح��دة والوطن
الواحد يرفع من م�ستوى الحياة
ال�سيا�سية وانعكا�سها على حياة
النا�س.

ال�ش�أن الديني

�إن قيمنا وثقافتنا الدينية تمتلك
في �إرثها مخزوناً �إن�سانياً ح�ضارياً
دينياً �ضخماً ونحن نتطلع �إليه كرافد
للحياة االجتماعية والإن�سانية وهذا
يحتّم علينا ال�سعي لإيجاد �صيغة
م�ؤ�س�ساتية تجمع طيفنا مع الحفاظ
على الجميع وعلى ثوابتنا �ضمن
منهج احترام الآخ��ر والتفاعل مع
ال��م��ح��ي��ط وال���م���ح���اف���ظ���ة ع��ل��ى
الخ�صو�صية التي ال تتناق�ض مع
وجودنا الطرابل�سي واللبناني.
• �إننا ن�ضع هذه البنود العري�ضة
بين �أيدي �أهلنا كر�ؤية �أولية لتغيير
الواقع وا�ستنها�ض كافة �شرائح
المجتمع �ضمن ر�ؤي����ة �أ�سا�سها
الم�شاركة م��ع الجميع لتوجيه
وتطوير الأه��داف كل �ضمن مجاله
واخت�صا�صه وندعو الجميع ليكونوا
�شركاء في هذا الم�شروع.
لكم قرار التكليف من عدمه .واهلل
وليّ التوفيق.
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øëfh ,iP’ ¢üî°T …CG ¢Vô©àj ¿G
øY ´Éaó∏d í°Tôàf Ωõ©dG áëF’ »a
πMh º¡JÉeGôc ≈∏Y ®ÉØëdGh ¢SÉædG
¿CG ≈˘˘°Vô˘˘f ø˘˘d É˘˘©˘ Ñ˘ Wh º˘˘¡˘ ∏˘ ˘cÉ˘˘ °ûe
ô£îdG hCG iPCÓd ¢üî°T …CG ¢Vô©àj
ø˘˘ª˘ d ∫ƒ˘˘≤˘ f ø˘˘ë˘ fh .¿É˘˘c ÖÑ˘˘°S …C’
ød ôµ©dG AÉªdG »a OÉ«£°U’G ∫hÉM
,¿É˘Lô˘¡˘ª˘ dG ≠˘˘dG º˘˘d É˘˘fCÉ˘ a Gƒ˘˘ë˘ é˘ æ˘ J
™HÉ°ùdG »a øµdh ΩÉ≤«°S ¿ÉLô¡ªdÉa
. ø«ÑªdG ô°üædG ó©H QÉjCG øe
¬LƒJCG ’ :∫Éb ∫GDƒ°S ≈∏Y GOQh
á˘ª˘K ø˘µ˘dh á˘¡˘L …CG ≈˘dEG ΩÉ˘˘¡˘ JG …CÉ˘ H
™˘˘ ˘bGƒ˘˘ ˘e ≈˘˘ ˘∏˘ ˘ ˘Y äô˘˘ ˘ °ûà˘˘ ˘ fG AGƒ˘˘ ˘ LCG
. áæ«©e á«Ñ∏°S â°ùµY π°UGƒàdG
É˘fô˘°†M É˘æ˘fCÉ˘ H á˘˘≤˘ K ≈˘˘∏˘ Y ø˘˘ë˘ fh
äÉ˘fÉ˘˘Lô˘˘¡˘ ª˘ dG ´hQG ø˘˘e ¿É˘˘Lô˘˘¡˘ ª˘ d
ø˘°ùë˘e π˘Ñ˘L »˘˘a ¬˘˘Yƒ˘˘f ø˘˘e ∫hC’Gh
¢ûjhQO »∏Y QƒàcódG ¢ù∏HGôW »a …ƒ∏©dG ó©≤ªdG øY í°TôªdG
É˘æ˘ à˘ cô˘˘©˘ eh AÉ˘˘Ø˘ ©˘ °V É˘˘æ˘ °ùd ø˘˘ë˘ fh
. áÑëe ácô©e ø˘˘ ˘°ùë˘˘ ˘e π˘˘ ˘Ñ˘ ˘ L IQƒ˘˘ ˘ °U ¬˘˘ ˘ jƒ˘˘ ˘ °ûJ ’ ¢†©ÑdG ¿CG hóÑj øµd ÉæbôØj A»°T
:∫Éb Ωõ©dG áëF’ ±Gó¡à°SG øYh …CG ≈dEG ôéf ød ÉæfEÉa ∂dòd ,ÉæàØFÉWh øàa ¿hO øe ôªà°ùjh ¢û«©j ¿CG øµªj
≈∏Y á«fƒc ÜôM ∑Éæg É¡fÓYEG òæe ≈∏Y Öàc Ée πc ≈∏Y Oôf ødh áæàa ä’hÉ˘˘ë˘ ˘eh äÉ˘˘ cõ˘˘ cRh á˘˘ «˘ ˘Ñ˘ ˘∏˘ ˘°Sh

»æe Gó«cCÉJh ,á«JGP Ö°SÉµe ≥«≤ëàd
6 »a ƒg »≤«≤ëdG ô°üædG ¿CG ≈∏Y
áàeÉ°üdG á˘«˘Ñ˘∏˘ZC’G á˘Ñ˘ZQ å«˘M QÉ˘jCG
É˘¡˘≤˘WÉ˘æ˘ e AÉ˘˘æ˘ H ≈˘˘dEG í˘˘ª˘ £˘ J »˘˘à˘ dGh
ádhO ≈∏Y â«æªJ ,QÉªYC’Gh ô«îdÉH
¿ÉLô¡e AÉ¨dEG »JÉ≤«e Ö«éf ¢ù«FôdG
≈∏Y ΩÉ≤«°S ¿Éc …òdG Ωõ©dG áëF’
∂dPh º˘dÉ˘°ùª˘˘dG ø˘˘°ùë˘˘e π˘˘Ñ˘ L ¢VQCG
ô˘«˘î˘dG ó˘jô˘j ’ ¢Sƒ˘°Só˘e …C’ É˘˘©˘ æ˘ e
ø˘e É˘jƒ˘°S ¢ù∏˘HGô˘Wh ø˘°ùë˘e π˘Ñ˘é˘d
≈dEG Égôé˘d á˘Ø˘FÉ˘£˘dG AÉ˘æ˘HG ∫Ó˘¨˘à˘°SG
. ¢ù∏HGôW »a Éæ∏gCG ™e ∫Éµ°TCG …CG
¿ƒ∏˘ª˘©˘j Gƒ˘fÉ˘c ø˘jò˘dG π˘c ô˘µ˘°ûfh
º˘˘î˘ °†dG π˘˘Ø˘ ë˘ dG Gò˘˘g ìÉ˘˘é˘ fEG ≈˘˘∏˘ ˘Y
¿CÉH ºcó©fh ºcOƒ¡L ≈∏Y ºcôµ°ûf.
Éæà≤£æe AÉªfÉH ƒg »≤«≤ëdG ô°üædG
á˘˘Ø˘ °U á˘˘dGREGh É˘˘æ˘ FÉ˘˘ æ˘ ˘HCG ∞˘˘ «˘ ˘Xƒ˘˘ Jh
.ÉæFÉ«MG øY ¿ÉeôëdGh ∫ÉªgE’G
í˘°Tô˘à˘dG äQô˘b É˘eó˘æ˘ Y :±É˘˘°VCGh
™°VCG âæc á«HÉ«ædG äÉHÉîàf’G ≈dEG
»a ø°ùëe πÑL π«ãªJ »æ«Y Ö°üf
πÑL »a ¢ù∏HGôW π«ãªJh ¢ù∏HGôW
’ ¿CG ≈˘∏˘Y ó˘˘«˘ cCÉ˘ à˘ dG ±ó˘˘¡˘ H ø˘˘°ùë˘˘e

πÑL ó¡°ûj ¿CG ¢VôàØªdG øe ¿Éc
á˘ë˘FÓ˘d É˘«˘HÉ˘î˘à˘fEG É˘fÉ˘Lô˘¡˘e ø˘°ùë˘e
ø˘Y äÉ˘eƒ˘∏˘©˘e äOQh ,ø˘˘µ˘ d ,Ωõ˘˘©˘ dG
∫Ó˘¨˘à˘°SÉ˘H ¢†©˘Ñ˘ dG ΩÉ˘˘«˘ b á˘˘«˘ fÉ˘˘µ˘ eEG
á˘ë˘ FÓ˘˘dG ≈˘˘dG IAÉ˘˘°SÓ˘˘d ¿É˘˘Lô˘˘¡˘ ª˘ dG
,AGƒ°S óM ≈∏Y ø°ùëe πÑL AÉæHCGh
»˘˘∏˘ Y Qƒ˘˘à˘ có˘˘dG í˘˘°Tô˘˘ª˘ dÉ˘˘H ™˘˘ aO É˘˘ e
¢ù«˘Fô˘dG ™˘e QhÉ˘˘°ûà˘˘dG ó˘˘©˘ H ¢ûjhQO
.¿ÉLô¡ªdG π«LCÉJ ≈dG »JÉ≤«e Ö«éf
¢ûjhQO »˘˘ ∏˘ ˘Y Qƒ˘˘ à˘ ˘có˘˘ dG ó˘˘ ˘≤˘ ˘ Yh
øjôZ{ º©£˘e »˘a kÉ˘«˘aÉ˘ë˘°U Gô˘ª˘JDƒ˘e
ºd{ :¬«a ∫Éb ø°ùëe πÑL »a zƒà°SQ
IGOCG ’G Ωõ©dG áëF’ »a Éeƒj øµf
∑ô˘à˘°ûª˘dG ¢û«˘©˘dGh ΩÓ˘°ùdGh ô˘«˘î˘∏˘d
. óMGƒdG øWƒdG AÉæHG ø«H
¢ù«˘˘Fô˘˘dG á˘˘dhO á˘˘ Ñ˘ ˘ZQ ø˘˘ µ˘ ˘J º˘˘ dh
äGQÉ˘°üà˘˘fG ™˘˘æ˘ °U »˘˘JÉ˘˘≤˘ «˘ e Ö«˘˘é˘ f
iPC’G ¥É˘˘ë˘ dEG ≈˘˘∏˘ Y ≈˘˘æ˘ Ñ˘ J á˘˘«˘ ª˘ gh
Gò˘¡˘H Ó˘ª˘ Yh ..É˘˘æ˘ dÉ˘˘Ø˘ WCGh É˘˘æ˘ HÉ˘˘Ñ˘ °ûH
≈˘∏˘Y É˘æ˘°Uô˘M ø˘e É˘bÓ˘£˘fGh CGó˘Ñ˘ ª˘ dG
äÉeƒ∏©e OhQh ó©Hh ÉæàØFÉW AÉæHCG
’ øjòdG ø«°SóæªdG ¢†©H øY IócDƒe
º¡àØFÉW AÉæHCÉH IôLÉàªdG ’EG º¡ª¡J

z¿GôjG á©«°T{ ºàfCGh zIQÉ°†ëdG á©«°T{ ºgo :zIQƒ°üdÉH IQƒ°üdG{

zIQÉ°†ëdG á©«°T ºgh ¿GôjG á©«°T ºàfG...IQƒ°üdÉH IQƒ°üdG{ ¿GƒæY âëJ ,z¬∏dG ÜõM{ `d ¿ƒ°VQÉ©ªdG É¡dÓN øe qOQ »àdG IQƒ°üdG

zá©fÉªªdG{ Qƒëeh ¿Gôj’ á°†gÉæe á«©«°T äÉ«°üî°T º°†Jh ,z¬∏dG ÜõM{ `d ¿hójDƒªdG Égô°ûf »àdG IQƒ°üdG

π«µdG íØWh ¬∏dGô°üf ó«°S Éj É¡«a Éæ∏ëª°SG :π«YÉª°SG óªMCG

øe ,z»µM Éæ©Ñ°T{ áëF’ »a ¬«∏«eõH kÉWÉëe ,¬«∏Y AGóàY’G ó©H ,ø«e’G »∏Y »aÉë°üdG
≥«∏Y »eGQh π«YÉª°SG óªMG :ø«ª«dG

.ÉæàehÉ≤e
π˘eGô˘ª˘dÉ˘H É˘æ˘dÉ˘Ñ˘L º˘µ˘YÉ˘Ñ˘JCGh º˘µ˘dÉ˘LQ √qƒ˘°ûj º˘d É˘ª˘æ˘«˘M É˘æ˘ehÉ˘b ø˘ë˘ f
.»fÉ£«∏dG √É«e øe Üô°ûf Éæc Éªæ«M ÉæehÉb øëf ,á«FGƒ°û©dG
≈≤ÑH ’ ≈àMh ÉæJGOÉY ô«¨àJh ô£«°ùf h øª«¡f ’ ≈àM ÉæehÉb øëf
kÓªY øØdGh ìô°ùªdGh kÉghôµe kÓªY ìôØdG íÑ°üjh ÉæØ∏j √óMh ¿õëdG
.ôØc ≈≤«°SƒªdGh kÉ«fÉ£«°T
»°T πc íÑ°üj »µd ’h ,øjódG ∫ÉLQ Iô£«°S πLCG øe ¢ù«d ,ÉæehÉb øëf
™æªj kÉ°†jCG Éª«ah ,áªjôédG QÉ°ûàfGh ábô°ùdG §≤a ∫ÓëdG Éª«a ,kÉeGôM
.áehÉ≤ªdG øe ≈àM ¿ƒ«ªëe º¡fC’ º¡àÑbÉ©e AÉ°†≤dG ≈∏Y
¢ùLQ ø˘˘e ¢VQC’G ô˘˘jô˘˘ë˘ J ƒ˘˘gh ’CG ó˘˘MGh ±ó˘˘g É˘˘æ˘ dh É˘˘æ˘ ehÉ˘˘b ø˘˘ë˘ f
.ádhódG äÉ°ù°SDƒe AÉæHh ÉæÑ©°T ôjôëJ ƒgh ’CG ,∫ÓàM’G
ádhódGh á«WGô≤ªjódGh á«fÉ˘°ùfC’G º˘«˘≤˘dGh ∫ó˘©˘dG Oƒ˘°ù«˘d É˘æ˘ehÉ˘b ø˘ë˘f
.á«fóªdG
π˘©˘Ø˘dG IOQh ø˘Wƒ˘dG É˘gOhó˘M á˘ehÉ˘≤˘ª˘dÉ˘a ,É˘æ˘Ñ˘©˘°T ™˘e É˘æ˘ ehÉ˘˘b ø˘˘ë˘ f
.≈dhC’G á¶ë∏dG òæe ∫ÓàM’G ô¡b ≈∏Y á«©«Ñ£dG
,kÓ«Ñ°S É¡«dG Éæ˘©˘£˘à˘°SG É˘ª˘∏˘c IÉ˘«˘ë˘dG Öë˘f ,¿ƒ˘«˘æ˘Wh ¿ƒ˘ehÉ˘≤˘e ø˘ë˘f
»°†ªæd ïjQÉàdGh º«≤dG óªà°ùf ÉæÑ©°T øeh ÉæÑ©°T ø«H kÉªFGO ¿ƒµæ°Sh
.zÉ©e

hó˘©˘dG ¿ƒ˘é˘°S ø˘e Qô˘ë˘ª˘dG ≥˘HÉ˘˘°ùdG ô˘˘«˘ °S’G ,π˘˘«˘ YÉ˘˘ª˘ °SG ó˘˘ª˘ MCG ΩhÉ˘˘≤˘ ª˘ dG ¬˘˘qLh
Éæ©Ñ°T{ áëF’ øª°V ÜƒæédG »a á«HÉ«ædG äÉHÉîàf’G ¢Vƒîj …òdGh ,»∏«FGô°S’G
ÜõM{ `d ΩÉ©dG ø«e’G ≈dG ádÉ°SQ ,zπeCG{h z¬∏dG ÜõM{ áëF’ á¡LGƒe »a ,z»µM
Éæ©Ñ°T{ áëF’ »a ¬∏«eR ¬d ¢Vô©J …òdG AGóàY’G ó©H ,¬∏dGô°üf ø°ùM ó«°ùdG z¬∏dG
¬°ùØæH ≥∏©j ¿Éc Éª«a z¬∏dG ÜõM{ øe ô°UÉæY ój ≈∏Y ø«e’G »∏Y ó«°ùdG z»µM
:π«YÉª°SG ádÉ°SQ »a OQh Ée »∏j Ée »a ,Gô≤°T ¬Jó∏H »a √Qƒ°U
.π«µdG íØWh í¬∏dGô°üf ó«°S É¡«a Éæ∏ëª°SG IôªdG √òg{
øe ∑ôëe ’h ,kÉ«æjO ’h kÉ«ØFÉW Éæd AÉªàfG ’ ¿ƒ«æWh ¿ƒehÉ≤e øëf
.ÉæÑ©°ûd ¬ª∏Xh ∫ÓàM’G ≈∏Y π©a IOQ ∑ôëªdG ¿Éc §≤a ,OhóëdG AGQh
’h ,∑Éæg hCG ∑Éæg áØ«Xh πLC’ ’h ,á£∏°S πLC’ ,ÖFÉf πLC’ ΩhÉ≤f ºd
∞dÉëàfh øjó°SÉØdG ¿CÉ°T ™aôædh ,OÉ°ùØdG ™e ∞«µàfh πNóf ¿G πLC’
.áHÉ«ædG º¡d øeDƒfh º¡©e
,ÜôëdGh º∏°ùdG »a ÉgQGô≤H ádhódG IQGOEG ≈∏Y áæª«¡∏d ’ ,ÉæehÉb øëf
π°üØe πc óæY ¬H Oó¡f ,kÉªFÉb á«∏gC’G ÜhôëdG íÑ°T ≈≤Ñj ¿CG πLC’ ’h
.êQÉîdG ´hô°ûe Ωóîj ºd ¿EG »æWh
πµH ¢SÉædG øæªf ’h ,ôjôëàdG ó©H ∫òdG ¢û«©f ’ ≈àM ÉæehÉb øëf
.iô°SC’Gh AGó¡°ûdG ô°†ëà°ùfh IOQÉ°Th IOQGh
ºµàjƒdhG âfÉ˘c É˘gó˘©˘Hh É˘æ˘ehÉ˘b ,ô˘«˘ã˘µ˘H Ghó˘dƒ˘J ¿G π˘Ñ˘b É˘æ˘ehÉ˘b ø˘ë˘f



 AÉ©HQC’G

رعى المعر�ض التوظيفي الحادي ع�شر الذي نظمته جامعة بيروت العربية

الوزير محمد كبارة :االنتخابات المقبلة فر�صة
لتعزيز اال�ستراتيجية الوطنية لحماية م�ستقبل لبنان

الوزير محمد كبارة يلقي كلمته

برعاية وح�ضور وزي��ر العمل محمد
ك��ب��ارة نظمت جامعة ب��ي��روت العربية
المعر�ض التوظيفي الحادي ع�شر والذي
�أقامته �ضمن ح��رم الجامعة في بيروت
بح�ضور رئي�س الجامعة الدكتور عمر
ج�ل�ال ال��ع��دوي وح�����ش��د م��ن الأ���س��ات��ذة
والمهتمين.
فر�ص العمل وهواج�س ال�شباب
وبالمنا�سبة كانت كلمة للوزير كبارة
قال فيها« :ال ب ّد لي في بداية هذا اللقاء� ،إال
�أن �أ�شكر جامعة بيروت العربية على هذا
الجهد ال�سنوي المميّز ،للإ�ضاءة على
حاجات �سوق العمل وعلى فر�ص العمل،
وهي بهذا التوجّ ه ت�ضيء على ق�ضية من
�أكبر الق�ضايا التي تواجه ال�شباب اللبناني
بعد التخرّج».
و�أ���ض��اف�« :أن��ا �أرى في عيونكم ذلك

ق�ص �شريط افتتاح المعر�ض التوظيفي الحادي ع�شر

كبارة يتو�سط :د .العدوي ،د .بغدادي ،د .حوري

الأم��ل الممزوج بالخوف من الم�ستقبل،
و�أنا �أتفهّم جيد ًا هواج�سكم�.آالف ال�شباب
اللبناني من خريجي الجامعات يواجهونَ
مع�ضلة البطالة التي كانت تدفع كثير ًا
منهم للهجرة �إلى �أ�سواق العمل الخارجية،
لأنّ �سوق العمل اللبناني ال يوفّر لهم فر�صا
كافية للبقاء في لبنان.
�أرى في عيونكم هذا القلق من الغد..
فالدولة لم ت�ستطع و�ضع ا�ستراتيجية
وا���ض��ح��ة لحماية �شبابنا م��ن الهجرة
واال�ستفادة من الكفاءات اللبنانية الكبيرة.
مق�صرة ..ه��ذا �صحيح ..لكن
ال��دول��ة ّ
الظروف كانت ت�ضغط على الدولة وتعرقل
�إطالق ا�ستراتيجية وطنية لمعالجة �أزمة
البطالة المرتفعة ،فكان �شبابنا ي�ش ُدّون
الرّحال �إلى الخارج ،وخ�صو�صاً �إلى دول
الخليجِ العربي ،من �أجل بناء م�ستقبلهم..
لكننا اليوم نواجه مع�ضلة مزدوجة ،لأنّ

فر�ص العمل في الخارج ت�ضاءلت ب�شكل
حا ّد للخريجين الجدد ،بينما عاد كثير من
ال��ذي��ن �سبقوهم �إل���ى ال��ه��ج��رة ،ب�سبب
متغيرات في تلك الدول وفي العالم .ولهذا
فقد �أ�صبح العبء على لبنان م�ضاعفاً»..
عودة الأمل للبنان
وتابع الوزير كبارة« :لأوّل مرة ،منذ
�إطالق ور�شة �إعمار لبنان بعد الحرب في
العام � ،1992أي منذ �أكثر من ربع قرن،
ي��ع��ود الأم����ل ب���إط�لاق ور���ش��ة م�شابهة
ت�ستنه�ض لبنان ب�سواعد �شبابه من
خريجي ال��ج��ام��ع��ات .لقد نجح رئي�س
الحكومة دولة الرئي�س �سعد الحريري في
�صياغة خطة �ضخمة لإطالق ور�شةٍ كبرى،
ونجح الرئي�س الحريري ب�إقناع الدول في
م�ؤتمر باري�س الأخ��ي��ر� ،أن تقدّم للبنان
م�ساعدات ا�ستثنائية� ،سيكون لها الأثر
ٍ

البالغ في تغيير الم�سار االقت�صادي للبنان
وخلق فر�ص عملٍ لل�شباب اللبناني� .إنَّ ما
ح�صل في هذا الم�ؤتمر من احت�ضانٍ للبنان
�إنَّما يد ّل على حج ِم الثقة بالرئي�س الحريري
لإدارة هذه الور�شة التي تتطلب منّا جميعاً
حمايتها م��ن المت�ضررين ال��ذي��ن ب��د�أوا
ي�شكّكونَ بها.
قبل م�ؤتمر �سيدر ،كان هناك م�ؤتمر روما
ل��دع��م ال��ج��ي�����ش ،وب��ع��ده �ستكون هناك
ؤتمرات جديدة من �أجل دعم لبنان.
م� ٍ
�إنّ هذه الور�شة التي �أطلقتها الحكومة
ب��رئ��ا���س��ة ال��رئ��ي�����س ال��ح��ري��ري ،ه��ي ملك
اللبنانيين ،وخ�صو�صاً ال�شباب والأجيال،
لأن الم�ستفيد الأول منها هو �أنتم الذين
تعي�شون قلقاً دائماً من الغد ،وتفكّرون منذ
اليوم الأول في الجامعة بفر�ص العمل.
�إنَّ هذه الور�شة تاريخية وا�ستثنائية،
وعليكم �أن��ت��م حمايتها لأن��ه��ا تحفظ لكم

م�ستقبلكم ،وعلينا جميعاً احت�ضانها من
خالل دعمها بالوقوف مع الرئي�س �سعد
الحريري الذي ا�ستثمر موقعه ودوره في
خدمة لبنان وهذه الور�شة».
م�ستقبلنا م�شرق
و�أ�ضاف�« :إذا نجحنا اليوم في تمهيد
الطريق �أمام خطة النهو�ض التي و�ضعتها
الحكومة ،ف�إن الم�ستقبل �سيكون م�شرقاً،
و�سيتوقف نزيف الهجرة و�سننجح �سوياً
في ت�أمين فر�ص عمل للأجيال اللبنانية.
�إن االنتخابات المقبلة بعد �أ�سابيع،
ل��ي�����س��ت �إال ف��ر���ص��ة ل��ت��ع��زي��ز وح��م��اي��ة
اال�ستراتيجية الوطنية لحماية م�ستقبل
لبنان و�شباب لبنان .فلتكن لكم كلمتكم التي
تعطي زخ��م�اً لهذه ال��خ��ط��ة ..ولتتكاتف
الأيدي من �أجل الدفاع عن م�ستقبلكم �أنتم،
لأنكم �أنتم م�ستقبل لبنان».
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علي عبد الحليم الأيوبي
المر�شح عن المقعد ال�سني في طرابل�س (دائرة ال�شمال الثانية) على الئحة «لبنان ال�سيادة»

في تخريج «دفعة �أحمد عبد الحليم الأيوبي»:
«نحن والمر�أة يد واحدة ندعمها وتدعمنا»

الأيوبي خالل توزيع ال�شهادات

�إن جمعية ال��ل��ج��ان للمتابعة
الإنمائية واالجتماعية والثقافية
الخيرية هي جمعية غير ربحية،
ت�أ�س�ست منذ الت�سعينيات في
مدينة طرابل�س وال�شمال وح�صلت
على رخ�صة علم وخبر في عام
.2010م���ن���ذ ت�أ�سي�سها اهتمت
ب�أحوال النا�س دون تمييز ديني �أو
عرقي ،ودون تركيز على االنتماء
ال�سيا�سي� ،إ ّن��م��ا ك��ان��ت الأع��م��ال
ت�شمل الجميع دون تفريق.
الجمعية فتحت �أبوابها لبع�ض
ال��ح��رف ك��ال��خ��ي��اط��ة وال��ت��ط��ري��ز
و�أع���م���ال ال�����ص��وف �إ���ض��اف��ة �إل��ى
التمري�ض ،وقد ا�ستفاد منها عدد
غ��ي��ر قليل م��ن ال��ط�لاب م � ّم��ن ت� ّم
ت�أهيلهم لممار�سة المهنة التي
تعلموها.
وكانت �إنطالقة العمل في المركز
الطبي الخيري الذي ت ّم افتتاحه
في العام  2012حيث كان مركز ًا
رائ��د ًا وطليعياً في العمل الطبي
وال�صحي والإغاثي.
وق���د �أق��ام��ت جمعية اللجان
المتابعة حفل تخريج ل�ستّين طالبة
وط��ال��ب �اً ف��ي غ��رف��ة ال��ت��ج��ارة في
طرابل�س� ،أطلقت عليها «دفعة
الراحل �أحمد عبد الحليم الأيوبي».
ب���د�أ الحفل بالن�شيد الوطني
اللبناني تاله عر�ض لفيلم ق�صيرعن

الجمعية ون�شاطاتها ،ومن ثم كلمة
المدير الطبي في الجمعية الأ�ستاذ
�إ���س��م��اع��ي��ل الأي��وب��ي ال���ذي �سرد
�سل�سلة �إن��ج��ازات الجمعية على
مدار �سبع �سنوات ،منوّهاً ب�أهمية
ال���دورات التي تقيمها الجمعية
لل�شباب وال��ت��ي تنعك�س ب�شكل
ايجابي عليهم وعلى المجتمع.
�أم��ا مديرة الجمعية الأ�ستاذة
ن��اه��د معو�ض ف��ق��ال��ت�« :أت��وج��ه
بال�شكر لرئي�س الجمعية الأ�ستاذ
علي الأيوبي على عطائه وخيره،
وكرمه تجاه جميع النا�س دون
تمييز �أو منّة على �أي �إن�سان،
خ�����ص��و���ص�اً ب��ع��د �إت���م���ام دورات
مجانية متتالية �أقيمت في الجمعية
لل�شباب».
�أما رئي�س الجمعية الأ�ستاذ علي
الأيوبي فقال« :جميل �أن �أجتمع
اليوم بمَن كنّ بالأم�س على مقاعد
ال��درا���س��ة ف��ي جمعيتنا ،فواجب
علينا ن�شر الثقافة الأكاديمية
وال�صحية والمهنية» وتابع قائالً:
«ا أل ّم مدر�سة اذا �أعددتها �أعددت
�شعباً طيب الأخ��ل�اق» ،م��ن هنا
و�إيماناً منا بدور المر�أة في التربية
وبناء الأجيال والرجال ،و�إيماناً
منا ب�أنّ المر�أة هي ن�صف المجتمع،
وقلب الرجل وفكر الرجل وعقل
الرجل ،وهي بانية الأجيال� ،أوَ ال

يقول المثل «وراء كل رجل عظيم
ام���ر�أة» .وال��م��ر�أة ال يقف دوره��ا
عند ال��ت��رب��ي��ة ،ب��ل يتخطاه �إل��ى
القيادة في المجتمع و�إلى الريادة
فيه ،من هنا كان لجمعيتنا اهتمام
خا�ص بالمر�أة وعملها ،قررنا �أن
نعطي للمر�أة فر�صة كبيرة لكي
ن��ك��ون �إل���ى جانبها وت��ك��ون �إل��ى
جانبنا ،لذلك قررنا �أن يكون في
جمعيتنا ق�سم مه ّم هو ق�سم المر�أة
يعمل على رعاية المر�أة المحتاجة
واالهتمام بها ،واال�ستعانة بالمر�أة
القادرة لتقديم الم�ساعدة والعون
ل��ل��م��ر�أة المحتاجة ،فكانت تلك
ال����دورات ال��ت��ي �أع��دك��م �أن��ه��ا لن
ت��ت��وق��ف و���س��ت��ك��ون ك��ث��ي��رة ج��دا
ومو�سعة».
وختم بالقول« :هناك م�شروعات
�ضخمة �سننفذها ف��ي طرابل�س
بالتعاون مع االتحاد الأوروب��ي
والحكومة التركية ،وذلك من �أجل
العمل على النهو�ض بالمجتمع
ال��ط��راب��ل�����س��ي وال�����س��ي��ر ب��ه نحو
الأف�ضل ،ف����إذ ًا نحن وال��م��ر�أة يد
واحدة ندعمها وتدعمنا ب�إذن اهلل».
وفي ختام الحفل تم تقديم درع
تكريمي للأ�ستاذ علي الأيوبي من
قِبل الطالب والأ�ساتذة كعربون
�شكر ومحبة له ،فيما وزّع بدوره
ال�شهادات على الخريجين.

الأيوبي في مهرجان الميناء ال�شعبي:
جبل النفايات هو جبل ّ
الذل المطبوع على جبينهم
�إنّ وجودك��م هن��ا اليوم يعني �أنّك��م ثابتون ،ثابتون
على التغيير ،ثابتون على مبادئكم ،ثابتون على الحق،
ف�أنت��م �أ�صح��اب الق��رار ،و�أنت��م ن��واة التغيي��ر ،و�إن
وجودك��م هن��ا بينن��ا لهو داف��ع �أ�سا�سي لنا ف��ي عملية
التغيي��ر ،التغيي��ر م��ن �أجلك��م ،م��ن �أجلك��م قررن��ا �أن
نخو���ض غمار هذه المعركة ،المعركة �ضد الف�ساد �ض ّد
الظل��م� ،ض ّد التهمي�ش� ،ض��د اال�ستغالل� ،ضد االبتزاز،
و�ضد الجهل ،و�ض ّد الفا�سدين.
معركتن��ا �أيه��ا الإخوة ه��ي من �أج��ل العدالة ،ومن
�أجل الحقّ  ،من �أجلكم �أنتم ،من �أجل �أوالدنا و�أوالدكم،
وم�ستقبل �أجيالنا و�أجيالكم.
نح��ن نخو���ض ه��ذه المعرك��ة م��ن �أج��ل دول��ة
الم�ؤ�س�س��ات ،دولة القانون ،دولة كل اللبنانيين ،نحن
نرف���ض دول��ة فيها �صي��ف و�شتاء تح��ت �سقف واحد،
هذه دولة نرف�ضها.
نح��ن نا�ضلنا م��ن �أج��ل العدالة وتحقي��ق العدالة،
ودفعن��ا الثم��ن غالياً ف��ي الما�ضي ،نح��ن ثابتون على
مواقفن��ا من �أجلكم وم��ن �أجل بلدنا ،ومن �أجل وطننا،

ومن �أجل المظلومين في هذه المدينة ،نحن و�أنتم معاً
يد واحدة نحو التغيير ب�إذن اهلل.
فلنب��د�أ بما هو �أهم اليوم وهو جب��ل النفايات ،جبل
ال�سرط��ان ،جب��ل الأوبئة ،جب��ل الأمرا���ض� ،إنّه جبل
الذ ّل المطبوع على جبينهم.
�أمّا المو�ضوع الآخر الذي �أريد �أن �أتطرق �إليه وهو
مو�ض��وع الموقوفي��ن والم�سجونين� ،أي�ض��اً نقول لهم
كف��ى كف��ى كف��ى ،كف��ى ظلم��اً ،كف��ى قه��راً ،فه���ؤالء
م�سجون��ون دون محاكم��ات ،و�أمهاته��م و�أبنا�ؤه��م
ون�سا�ؤه��م ينتظ��رون ل�سنوات طويلة ،نق��ول للأمهات
والأبن��اء الذين بعت�صمون في �ساح��ة النور الآن :اهلل
معك��م ونح��ن معك��م ،و�سن�ستمر ب���إذن اهلل معكم حتى
تحري��ر �أبنائك��م و�أبنائن��ا م��ن �سج��ون ال��ذل والقه��ر
والظلم ،من �سجونهم �أذلّهم اهلل.
وختام��اً نقول لكم �إنّ الموعد قري��ب موعد ال�ساد�س
م��ن �أيار حكموا �ضمائركم لأنك��م �أنتم الأوفياء� ...أنتم
الأوفي��اء� ...أنتم الأوفياء� ،أنتم هم �أطهر النا�س ولي�س
�سواكم ،وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

في لقاء باب الرمل ،جبل النار:
«ما �ضاع ّ
حق وراءه مطالب»
وجّ ه الأ�ستاذ علي الأيوبي خالل لقاء الئحة لبنان
ال�سيادة في منطقة باب الرمل ر�سائل �إل��ى الدولة
اللبنانية قال فيها�« :إنّنا نطالب الدولة اللبنانية ب�إن�صاف
مدينتنا و�إعطائها ما هو حقّ لها ولأبنائها ،نطالب الدولة
اللبنانية �أن تنظر �إلينا نظرة الأم الحنون ،ونظرة الأب
العطوف».
و�أ�ضاف« :نحن بحاجة �إل��ى مَن يقف معنا و�إلى
جانبنا ،وي�ساندنا وي�ساند �أبناء مدينتنا المنكوبة على
تحقيق �أحالمهم ،ومَن �سوى الدولة يفعل ذلك؟ �إنها
دولتنا التي يجب �أن تكون عادلة دون تمييز بين منطقة
و�أخرى �أو طائفة و�أخرى».
و�شدّد على �أنّ «مدينة طرابل�س مدينة محرومة من
�أب�سط حقوقها و�أب�سط مقومات العي�ش الح ّر الكريم،
لي�س خالل ال�سنوات القليلة الما�ضية و�إنما منذ �إن�شاء
دولة لبنان الكبير».
وقال �أي�ضاً�« :إنّ هذه المدينة تحتاج �إلى القليل
القليل ممّا يُعطى للمناطق والطوائف الأخرى ،نريد �أن
ن�ستح�صل على حقوقنا المهدورة والم�سحوقة ،ففي هذا
الوطن ف�ساد كبير وه��در كبير و�سرقات بالجملة؛
والم�س�ؤولون عن كل هذا هم الفا�سدون ،المرت�شون،
ال�ضعفاء والخونة ،الذين خانوا الأمانات و�أ�صوات
وثقة ال�شعب الذي �أو�صلهم �إلى �سدّة الحكم».
وختم بالقول« :طرابل�س محرومة من كل �شيء،
ونحن نطالب بكل �شيء :تفعيل المرافق االقت�صادية
وال�سياحية ،مطار القليعات ،المرف�أ ،الم�صفاة ،محطة
القطار ،ومعر�ض ر�شيد كرامي الدولي ،ولو ت ّم تفعيل كل
هذه المرافق لما بقي عاطل واحد عن العمل .و�أخيرا،
هناك مو�ضوع خطير جد ًا �أريد التحدث به� .إنّ طرابل�س
مدينة للعي�ش الم�شترك بامتياز وال يُزايدنّ �أحد علينا
بذلك ،طرابل�س مدينة حافظت على �أبنائها الم�سيحيين

الأيوبي يلقي كلمته

الذين نفديهم ب�أرواحنا ورمو�ش �أعيننا ودمائنا و�أموالنا
و�أوالدن��ا ،كما نفدي كل الطوائف فيها .ولكن �أن ت�أتي
بع�ض الغرف ال�سوداء ،و�أنا مت�أكد ب�أن الكني�سة بريئة
منهم ،على تن�صير �أطفالنا و�أوالدنا وتغيير �أ�سمائهم من
عمر �إلى جورج ومحمد �إلى حنّا فهذا �أمر مرفو�ض رف�ضاً
قاطعاً وال نقبل به ولن ن�سكت عنه .لذلك ف�إننا نطالب
الكني�سة وكل المعنيين �أن يكفوا �أيدي ه�ؤالء وتدارك
المو�ضوع قبل فوات الأوان ،وال�سالم عليكم».

الأيوبي في ن�صف ماراتون طرابل�س الدولي

�أثناء الم�شاركة في ن�صف ماراتون طرابل�س الدولي

�شاركت جمعية اللجان المتابعة
الخيري��ة ف��ي ن�ص��ف مارات��ون
طرابل�س الدولي.
رئي���س الجمعي��ة اال�ست��اذ عل��ي
االيوب��ي ال��ذي كان حا�ض��ر ًا �شك��ر
المنظمي��ن له��ذا الح��دث العظي��م،
منوّها الى اهميته بالن�سبة للمدينة
و�أهلها �آم ًال �أن ي�ستمر دائماً.
الأيوب��ي ال��ذي جال عل��ى الخيم
الموجودة في �ساحة معر�ض ر�شيد
كرام��ي الدول��ي ق��ال« :نح��ن ف��ي
جمعي��ة اللج��ان المتابع��ة كنا وما
زلنا نعم��ل على الأمور االجتماعية
الت��ي ت�ساه��م ف��ي نه�ض��ة الإن�سان
وبن��اء المجتم��ع الطرابل�سي ،ولنا
ب�صمات عدة في هذا المجال».
«بد�أن��ا من��ذ حوال��ي ال�سب��ع
�سن��وات ف��ي العم��ل االنمائ��ي
واالجتماعي والخيري حاولنا فيها
بل�سمة ج��راح اهلنا ف��ي طرابل�س،

ن�ساعده��م ونقف ال��ى جانبهم على
قدر امكانياتن��ا المتاحة ،فطرابل�س
تعان��ي من الكثير من الحرمان على
كل ال�صع��د لي���س فق��ط الآن وانما
منذ عهد اال�ستقالل».
و�أ�ض��اف�« :أه��ل طرابل�س اليوم
يوجه��ون ر�سال��ة مهم��ة ال��ى كل
اللبنانيين وكل العالم ،بانهم �شعب
محب للحياة ومحب للعي�ش ولي�س
كما ت��م ت�صويرهم في ال�سابق على
انه��م خارج��ون ع��ن الدول��ة وعن
القان��ون»« .نح��ن ننتم��ى �أن تكون
كل المراف��ق الحيوي��ة في طرابل�س
من مطار ومرف���أ وم�صفاة وغيرها،
مفعّ لة من قِبل الدولة فهذه المرافق
له��ا دور كبي��ر ف��ي تنمي��ة المدينة
والم�ساهم��ة في التخفيف من وط�أة
العبء االقت�صادي الذي �أثقل كاهل
المواطن الطرابل�سي».
«جمعيتن��ا لي�س��ت مدعوم��ة من

قب��ل الدولة كباقي الجمعيات وانما
ه��ي تعتمد عل��ى التموي��ل الذاتي،
وهي تقدم خدمات عدة� ،سواء على
�صعيد طرابل���س �أو عكار من خالل
ال��دورات الم�ستم��رة والمجاني��ة،
و�أي�ض��ا من خ�لال المرك��ز الطبي،
ولكننا ال نتلقى اي �شكل من ا�شكال
الدعم من ال��وزارات المخت�صة وال
من �أي جهة ر�سمية».
وختم بالقول« :نطالب المجتمع
الأهل��ي بالتكات��ف والت�ضام��ن م��ن
�أج��ل النهو���ض بالمدين��ة �إنمائي��اً
واقت�صادياً ،عب��ر مبادرات �صادقة
وج��ادة تق��دم م�شاري��ع حقيقي��ة
ولي���س م�شاري��ع وهمي��ة .ولكن كل
ه��ذا ال يك��ون ب��دون دع��م �ص��ادق
ووا�ض��ح م��ن قب��ل الدول��ة الت��ي
نطالبه��ا بالتدخ��ل ب�ش��كل كبي��ر في
مدينة طرابل�س لأنها بحاجة فعلية
لوجود الدولة فيها».
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المر�شح عن المقعد ال�سني في طرابل�س د .محمد �سلهب:
موجة التغيير هائلة و�آتية رغم ال�صعوبات
ال��م��ر���ش��ح ع��ن المقعد ال�سني
لطرابل�س الدكتور محمد كمال الدين
�سلهب ،رئي�س التجمع الد�ستوري
ال��دي��م��ق��راط��ي ،ح��� ّل �ضيفاً على
البرنامج ال�صباحي  -مبا�شر مع
فدى� -إذاع��ة اك�سراي اف ام ،في
حوار �أطلق خالله �سلهب المواقف
ٍ
التالية:
 مرحلة االنتخابات مهمة جداًفي الحياة الديمقراطية النها تجبر
معظم المر�شحين للعودة لل�شعب
النه هو م�صدر ال�سلطات.
 باب التبانة ال��ذي كان ا�سمهباب الذهب هو اليوم بحالة محزنة،
جبل مح�سن الذي كان يحوي اكثر
م��ن  150م�صنعاً ف��ي الما�ضي
والمغلقة منذ زمن وراهناً ،جعلت
المواطن في حالة اقت�صادية يرثى
لها وك��ذل��ك ح��ال��ة مواطني باقي
المناطق بمعظمها تعبة �إقت�صادياً.

 الأ�سواق الداخلية تعاني منركود الحركة االقت�صادية
 الم�ؤ�س�سات ال�صغيرة التي�أغلقت هي التي تلعب الدور الأكبر
في الحياة الإقت�صادية طرابل�سياً
وعلينا تفعيلها والمرافق الأ�سا�س
في المدينة يجب ان تفعل وكذلك
مطار القليعات لمنح فر�ص عمل ال
ت��ع��د وال تح�صى لأب��ن��ائ��ن��ا في
طرابل�س وال�شمال.
 ال�صندوق ال�سيادي هو الحلالأم��ث��ل لأن اخت�صا�صه ان��م��اء
طرابل�س وال�����ش��م��ال ك��ي نواجه
الو�ضع الإقت�صادي ال�صعب.
 اق��ول للذين كانوا في الحكملمدة � 26سنة واي�ضاً ت�سع �سنوات!
لماذا لم تفعلوا الإقت�صاد والإنماء؟
ون��راه��م ال��ي��وم وي��ن��ادون بتفعيل
الإقت�صادي طرابل�سياً و�شمالياً!
�أقول لهم � -صح النوم.

قام الدكتور �س��لهب ،بزي��ارة للمناطق في
المين��اء واب��ي �س��مراء والتبان��ة والقب��ة
والقلمون والبداوي.
•لقاء �صباحي في ابي �سمراء ،ثم لقاء في
منزل ال ر�ستم،
•لقاء في منزل ال ابراهيم في التبانة.
•لق��اء لرئي���س التجم��ع الد�س��توري
الديمقراط��ي الدكت��ور محمد �س��لهب في
منطقة القبة ,في �صالون ديما وقد نظمت

 ���س��ؤال ب�سيط ج��د ًا من الذي�أو�صلنا ال��ى هنا؟ هم من او�صل
طرابل�س الى حالتها الم�ؤ�سفة وعلى
جميع ال�صعد.
 نحن بحاجة في طرابل�س الىخم�سة مراكز لل�شباب والثقافة
لم�ساعدتهم في �إيجاد فر�ص عمل
بجدارة عبر هذه المراكز.
 نحن نريد ونطالب بتفعيل ثقافةالمواطنة التي تكون بالم�ساءلة
والمحا�سبة.
 ه��ذا القانون االنتخابي قامبت�صعيب االمور على التغييريين
لأن ال�سيا�سيين التقليديين يعلمون
ب�أنهم ذاهبون الى خ�سارة ف�أرادوا
الحد من خ�سارتهم ،ف�أوجدوا هذا
القانون.
 ان���ا ���س��أل��ت مرجعية دينيةبمو�ضوع �إع��ط��اء الناخب المال
وجعله يحلف الق�سم على انتخاب

اللقاء المحامية �شافي الخانجي
• لق��اء في منزل ال�س��يد زي��اد العنقود في
منطقة البداوي.
•لقاء في مدينة القلمون عند ال�سيد ه�شام
فلو
•لقاء في منزل ال الحداد في الميناء.
و�شدد �سلهب على اهمية اجراء االنتخابات
واالنتخاب لي�ص��ل م��ن يمثل ا�ص��واتنا ومن
ي�ستحق الى المجل�س النيابي.

الئحة معينة فكان جواب المرجعية
الدينة ب�أن الكبيرة تقع على �شاري
حاجة المواطن ال�ضعيف ،وحتى لو
ح�صل الق�سم ،يدخل الأخير الى
�صندوق الإقتراع وينتخب ح�سب
قناعته ولي�س عليه اي �إثم.
 موجة التغيير هائلة و�آتية رغمال�صعوبات.
 نحن نريد ت�سليح جي�شنا بمالناكمواطنين وب�إرادتنا الوطنية التي
هي الأ�سا�س لبناء هذا الوطن.
ال نقبل ان ت�صبح طرابل�س مزبلة
للنفايات وللآخرين.
 �أحيي الأ�ستاذ علي الأمين على�شجاعته ال���ذي ه��و معار�ض في
الجنوب لحزب اهلل ،وعلي القول
ب ��أن م��ا ح�صل ل��ه ه��و و���س��ام على
���ص��دره وع����ار ع��ل��ى م��ن هاجمه
وتعر�ض له..
 -اليوم العمل البلدي في طرابل�س

جال د�.س��لهب على اال�س��واق الداخلية في
طرابل���س ،خ��ان الخياطي��ن ,برك��ة المالحة,
�س��وق النحا�س��ين� ,س��وق الذه��ب و�س��وق
البازركان حيث ا�س��تمع الى �ش��كاوى التجار
وا�ص��حاب المح�لات ,م�ؤك��د ًا عل��ى اهمي��ة
النهو���ض االقت�ص��ادي للمنطق��ة و�ض��رورة
ان�ش��اء �ص��ندوق �س��يادي لطرابل���س .والقى
الدكتور �سلهب ت�أييد ًا من االو�ساط ال�شعبية,
الذين تمنوا له النجاح في معركته االنتخابية.

غير ناجح لأ�سباب مو�ضوعية،
لأنهم لم يكن لديهم برنامج �سيا�سي
وا�ضح وهي بر�أيي الم�شكلة الأكبر
ربما لأن��ه��م ك��ان��وا غير منتظرين
الفوز ..والظروف العامة لم ت�ساعد.
 لي�س هكذا تعامل طرابل�س بظلموا�ستخفاف وغير م�سموح محاولة
�شراء ال�ضمائر ،و�سنجبرهم على
�إحترامها بمواطنيها وبكرامتهم.
 انا على يقين ان ابناء طرابل�سوال��م��ن��ي��ة وال�����ض��ن��ي��ة �سينزلون
للت�صويت،لأنهم يعلمون جيد ًا
ب�أنهم اذا لم يقترعوا فهو امر خطير
جد ًا لأنهم بذلك �سييقومون ب�إعطاء
�صوتهم للذين يعملون �ضدهم،
وليعلم المواطن انه اذا امتنع عن
الت�صويت ف ��إن��ه ب��ذل��ك ي��ك��ون قد
�أعطى �صوته للآخر ال��ذي يعمل
لغير �صالحه و�ضده.

�ش��ارك د�.س��لهب في ن�ص��ف ماراتون طرابل�س م��ع قطاع الفكر
ال�ش��بابي م�ؤكد ًا على اهمية التربية الريا�ض��ية ف��ي بناء االجيال
واعدادها .كما �ش��ارك العداء الريا�ض��ي في قطاع الفكر ال�ش��بابي
ف��ي التجم��ع الد�س��توري الديمقراط��ي مهن��د اب��و الح�س��ن ف��ي
الماراتون وح�صل على المرتبة الرابعة على  ٢١كلم.
ً
وزار د�.س��لهب من��زل ال بازربا�ش��ي في الميناء ،م�س��تمعا الى
مطالبه��م م�ؤكدي��ن دعمهم له في م�س��يرته ومتمنين له النجاح في
المعركة االنتخابية .وقام بجولة على المحال في ا�سواق الميناء
الداخلية ،م�ستمعاً الى �شكاوى النا�س.
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«للحفاظ على هوية الكورة ...لتبقى خ�ضراء»
خ��رج م��ن بيئة متوا�ضعة ،تع ّل��م ،وجاهد ،وم ّر بك ّل ال�صعوبات التي يم ّر به��ا �شبابنا و�أي مواطن في الكورة
ولبنان .هو رجل �أعمال ناجح ،و�شركته ن ّفذت م�شاريع كبيرة في لبنان وخارجه.
التوجه نحو العمل ال�سيا�سي في هذا الوقت تحديد ًا ،والدخول �إلى المجل�س النيابي؟
لماذا اختار
ّ
ً
ّ
هو يعتبر هذه الخطوة ،في حال فاز بالنيابة ،تتويجا لكل هذه الم�سيرة الطويلة من النجاحات التي �ست�سمح
له بتمرير خبرته للأجيال المقبلة �ضمن برنامج محدّد يدعمه ح�ضوره في المجل�س النيابي.
ّ
المر�شح ع��ن المقعد الأرثوذك�سي ف��ي الكورة ،في الدائ��رة ال�شمالية الثالثة
�إ ّن��ه المهند���س عب��د اهلل الزاخم،
(الكورة ،زغرتا ،البترون ،ب�ش ّري) ،على الئحة «معاً لل�شمال ولبنان».
كان لـ «التمدّن» معه الحوار التالي:
ب�شكل كبير
• من المعروف �أ ّنك و�إخوتك تهت ّمون
ٍ
بالق�ضايا التربوية والتعليمية والثقافية ،ما �س ّر هذا
الإهتمام؟ وكيف يتقاطع �أي�ضاً مع العمل العا ّم؟
ب��ر�أي��ي ،م��ن ال�ب��دي�ه��ي �أن ُن��ول��ي ال�ق���ض��اي��ا ال�ت��رب��وي��ة
خا�ص ًا لأنّ الأ�سا�س في بناء وطن �سليم
والتعليمية �إهتمام ًا ّ
ينطلق من الم�ؤ�س�سات التربوية ،من المدر�سة و�صو ًال �إلى
مقاعد الجامعة ،حيث يكت�سب الفرد قيم ًا ثقافية ،و�إذا ما
تلقّاها ب�شكل منا�سب �ستنعك�س �إيجاب ًا على حياته المهن ّية،
وبالتالي على عالقاته مع الآخرين و�صو ًال لتعاطيه ال�ش�أن
العا ّم �إنطالق ًا من ك ّل القيم ال�سليمة التي تلقّاها.
ال�سخية التي
• ال ُتخفى على �أح��د التقديمات ّ
تمنحها م�ؤ�س�ستكم �إلى الجامعات والمراكز التربوية.
هل جزء م ّما تقدّمونه هو من قبيل ر ّد الجميل للكورة
الخ�ضراء ،وتخليد ًا لإ�س َمي الوالد والوالدة؟
ه��ذا �أق � ّل م��ا يمكن �أن نفعله ل�ن��ر ّد جمي َل �سليم وحنّة
�ضحيا بـ «الغالي
الزاخم تجاه ما ق ّدماه لي ولإخوتي ،فقد ّ
تعليمي عالٍ ج ّدا لنا،
والرخي�ص» من �أجل ت�أمين م�ستوى
ّ
وه��ذا الأم��ر لطالما م ّيز الكورانيين وقد ُلقّبت الكورة بـ
«كورة المعرفة والعلم» ،نتيج ًة لتَوق �أبنائها الدائم �إلى
العلم ،وه��ذا الأم��ر لم يكن من �أول��و ّي��ات جميع العائالت
اللبنانية في ذلك الزمان .وك ّل ما نق ّدمه لي�س تكريم ًا لروح
�أم��ي و�أب ��ي ف�ق��ط ،ب��ل وم��ن خاللهما ل�ك� ّل �آب ��اء و�أم�ه��ات
الكورة ،الذين ي�شبهون �أمي و�أب��ي بت�ضحيتهم وتعبهم،
والذين �أورثوا �أوالدهم الثروة المعنو ّية الغن ّية بالن�ضال
والمكافحة للو�صول �إلى الهدف المرج ّو.

• ال��ك��ورة الخ�ضراء بحاجة �إل��ى الكثير من
الحوافز التنموية كي تتو ّقف الهجرة من البلدات �إلى
المدن ال�ساحلية ،ما الذي يمكن فعله ّ
ليت�شبث الكوراني
ب�أر�ضه ولي�ستق ّر في منطقته؟
الجوهري لهذه الم�شكلة ال يكون � اّإل عبر خطةّ
الح ّل
ّ
تنفيذ ّية لمفهوم الإن �م��اء ال �م �ت��وازن� ،إن�ط�لاق� ًا م��ن مبد�أ
الالمركزية الإدارية .وهذا ال ب ّد �أن يترافق مع توفير البنى
التحت ّية التي تربط �أجزاء لبنان ببع�ضها ،وت�س ّهل عملية
�إنتقال المواطن من الريف �إلى المدينة �أو �ضواحي المدن.
ف�إذا توافرت �شبكة موا�صالت متط ّورة ،عندها ال ت�ستغرق
الطريق من بيروت �إلى ال�شمال حوالي ال�ساعتين ،وهكذا
ال ّ
ي�ضطر �إب��ن ال�شمال �أو الجنوب �أو البقاع �أن يترك
منطقته والإ�ستقرار في المدن �أو المناطق القريبة من
بيروت .وفي هذا ال�سياق ،ال ب ّد �أن �أ�شير �إل��ى �أنّني قد
مت م�شاريع تطوير �شبكة الموا�صالت على كل الأرا�ضي
ق ّد ُ
اللبنانية .ولكن للأ�سف لم تلقَ الإهتمام المطلوب من
المخت�صة في الدولة اللبنانية ،مثلها مثل م�شاريع
الجهات
ّ
�أخرى القت الم�صير نف�سه للأ�سف ال�شديد!
• من المعروف �أنّ الكورة م�شهورة بزيتونها
وزيتها .وهذه الزراعة تتع ّر�ض بين الحين والآخر
لنكبات كبيرة ل�سببين� :إ ّم��ا العوامل الطبيعية �أو
المناف�سة غير العادلة التي ي�شكّلها الزيت والزيتون
الكوراني؟
الم�ستوردين .كيف يمكن حماية المزارع
ّ
ال ب ّد �أن نقول �إنّ ال�سعي الدائم �إلى التع ّلم دفع ويدفع
العديد من العائالت لبيع �أرا�ضيها الغن ّية ب�أ�شجار الزيتون.

و�أذكر ج ّيد ًا كيف �أنّ مح�صول الزيت والزيتون كان ُيعطى
المدر�سي.
لمدير المدر�سة بدل المال لدفع الق�سط
ّ
ولكن مع الأ�سف ،وبال ّرغم من بقاء �شجرة الزيتون
كقيمة ورمز ،لكنّها تعاني في �أ ّيامنا الحالية من الإهمال.
والم�س�ؤولية ب��ال��درج��ة الأول ��ى تقع على عاتق وزارت��ي
الإق �ت �� �ص��اد وال ��زراع ��ة ،وذل ��ك م��ن خ�ل�ال ال��دع��م ال��دائ��م
للمزارعين وم�ساعدتهم على تح�سين نوعية �إنتاجهم ،ولكن
تح�سن الإنتاج واكت�سح المنتج الم�ستَو َرد
ماذا ينفع لو ّ
الأ�سواق؟ للأ�سف الدولة ال تحمي المزارع اللبناني وال
تدعمه.
اّ
كما ال يمكن �إل �أنّ نتح ّدث عن ع�شوائية البناء التي
تق�ضي على الم�ساحات الخ�ضراء يوم ًا بعد �آخر ،فالطفرة
العمرانية تتزايد في الج�سم الكوراني .وهذا الأمر لي�س
�صحي ًا مع بنى تحتية غير م�ؤ ّهلة لإ�ستيعاب هذه الأعداد
ّ
الهائلة من المباني .كما �أنّ ت�صنيف االرا�ضي و تحديد
عامل الإ�ستثمار وغيرها من االمور تتطلب تخطيط ًا �شام ًال
ودقيق ًا م��ن المجل�س الأع�ل��ى للتنظيم المدني ،حيث �أنّ
ميزانيات الكثير من البلديات ال تخ ِّولها القيام بذلك �إ�ضافة
الى افتقارها للكوادر المتخ�ص�صة في هذا المجال.
وخا�ص ًة تلك
• تعاني بع�ض البلدات الكورانية
ّ
المحاذية لق�ضاء البترون من ك��وارث بيئية كبيرة
ت�س ّببها المعامل في تلك المنطقة .هل يمكن ال�ضغط
باتجاه تح�سين الم�ستوى البيئي في هذه البلدات؟
ال���ص�غ�ي��ر ق�ب��ل ال�ك�ب�ي��ر ي ��درك م�خ��اط��ر ه ��ذه المعامل
وت�أثيراتها ال�سلبية على البيئة وال�م��واط��ن ،وم�ع� ّدالت
الإ�صابة بمر�ض ال�سرطان في كل القرى المحاذية هي رقم
مخيف ف �ع� ُلا .ال�ضغط ال�شعبي يجب � اّأل يتوقف و�أن
فعلي وحقيقي
يتوا�صل ب�شكل دائ ٍم دون انقطاع ،مع ت�أييد ّ
للم�س�ؤولين دون اعتبارات �سيا�سية .ف�ض ًال عن �أنّ الدولة
اللبنانية ال ت��زال وحتى ال�ي��وم ،غير ق��ادرة على مواكبة
التكنولوجيا التي وفّرت حلو ًال متع ّددة تُ�ستعمل في هذه
النوعية من المعامل ،وتخفّف من ت�أثيرها المد ّمر على
�صحة البيئة والمواطن.
• من المعروف �أنّ دده بلدة كورانية مختلطة
طائف ّي�أً ،ومن المعروف �أنّ عائلتكم تتم ّتع بعالقات

وطيدة ج ّد ًا بكل �أبناء الطوائف المختلفة في البلدة.
ماذا يعني لك هذا الن�سيج في بلدة دده ،وغيرها من
البلدات في الكورة؟
هذه دده ،وهذه هي طبيعتها وتركيبتها التي هي نموذج
عن لبنان م�صغّر .وهذه العالقات الوطيدة ما هي � اّإل ثمرة
الألفة والمحبة التي تعلو فوق ك ّل الإنتماءات الطائفية
والحزبية .و�أعتقد �أنّنا ال ن�ستطيع ،في العام � ،2018أن
نتك ّلم عن الطائفة �أو المذهب كعام ٍل يف�صل بين النا�س
ويف ّرق بينهم.
• في بداية المقابلة ،تك ّلمنا عن هذه الم�سيرة
الطويلة في العمل الإقت�صادي ،ومن بعدها تحدّثنا عن
�وي -
ع ّينة ب�سيطة م� ّم��ا تقدّمه م��ن ال��دع��م ال��ت��رب� ّ
الإجتماعي .ومن الطبيعي �أن ت�ستثمر هذه الخبرات
ف��ي ح��ال دخلت ال��ن��دوة البرلمانية .فهل ب�إمكانك
تلخي�ص م�شروعك للعمل النيابي؟
هناك العديد من الم�شاريع التي عملنا ونعمل عليها،
ولكن ن��أم��ل �أن تب�صر ال�ن��ور وال تت ّم عرقلتها .ولكنّني
�أ�ستطيع �أن �ألخّ �ص للق ّراء بع�ض النقاط التي يقوم عليها
يتوجب علينا  -وفي حال و�صولنا للندوة
م�شروعنا الذي ّ
البرلمانية  � -اّأل يبقى حبر ًا على ورق:
على �صعيد الكورة �س�أ�سعى �إلى توفير �أرا��ٍ�ض بهدف
�إن�شاء مج ّمعات �صناعية خفيفة .كما �س�أعمل مع الجهات
المخت�صة لفر�ض �إ�ستخدام ال�غ��از كطاقة بديلة ع��ن الـ
ّ
 Heavy Oilفي معامل المنطقة .كما �أنّ معالجة الفو�ضى
في تنظيم الأرا�ضي وت�صنيفها هو من النقاط الجوهر ّية
للحفاظ على هو ّية ال�ك��ورة لتبقى «ال�ك��ورة الخ�ضراء».
ف�ض ًال عن �أنّ الخبرة الطويلة في مجال البنى التحت ّية،
�ست ّ
ُوظف ب�شكل منا�سب لتح�سين و�ضعها ال�م�ت��ر ّدي،
المتخ�ص�صة.
الوزارات
مع
بالتن�سيق
ّ
كما �أ ّن��ه من ال�ضروري �أن يق ّر مجل�س النواب نظام ًا
داخ�ل�ي� ًا لعمل مجل�س ال� ��وزراء ،ي ��ؤ ّم��ن م�شاركة جميع
ال�ط��وائ��ف ف��ي �إدارة ال��دول��ة .كما ��س��أول��ي ال�لام��رك��ز ّي��ة
الإدار ّية �إهتمام ًا خا�صا ،م ّما ي�سمح با�ستقرار المواطن في
�أر��ض��ه ما ي��ؤ ّم��ن حياة ع�صر ّية ل ّلبنانيين �أ��س��و ًة بالدول
الراقية.
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مر�شحا
حركة «مواطنون ومواطنات في دولة»
في دائرة طرابل�س

مو�سى �أ�سعد خوري

ناريمان عادل ال�شمعة

 محام منذ العام 1983 عمل في القطاع العام كم�ست�شار قانوني في وزارةاالت�صاالت وفي وزارة البيئة وفي وزارة العمل.
 �شارك في و�ضع عدة م�شاريع قوانين منها قانونتنظيم قطاع االت�صاالت.
 مث ��ل الدولة اللبنانية ف ��ي منازعات ق�ضائية فيالخارج.
�شارك في ت�أ�سي�س حركة «مواطنون ومواطنات في
دولة» وهو حالياً ع�ضو في �أمانتها العامة.

 �صحافي ��ة ومدرب ��ة ونا�شط ��ة� ،أع ��دت وتابع ��تالكثير من التحقيقات في ملفات بلدية وم�شاريع
طرابل�س وق�ضايا الف�ساد.
 م�ؤ�س�س ��ة ورئي�س ��ة «دني ��ا» للتنمي ��ة الم�ستدام ��ة،وع�ض ��وة فاعل ��ة في العديد م ��ن الهيئات المحلية
والدولية.
ً
ً
 �شارك ��ت ،ح�ض ��ورا وتنظيم� �ا ،ف ��ي العدي ��د م ��نالتحركات المحلية والوطنية.
 -مثلت لبنان في العديد من الم�ؤتمرات الدولية.

لوائح «كلنا وطني» ،الحالة المعار�ضة الوحيدة في لبنان

حديث مع المر�شحين في دائرة ال�شمال الثانية
ال�صحافية ناريمان ال�شمعة والمحامي مو�سى خوري
بقلم نتا�شا الح�سامي
مع بقاء �أق��ل من �أ�سبوعين حتى موعد
االنتخابات النيابية في لبنان ،وانهماك
المر�شحين في حمالتهم ،يختلف الم�شهد
االن��ت��خ��اب��ي ل��ه��ذا ال��ع��ام م��ع ب���روز عن�صر
معار�ضة جديد ،يتمثل بقوى التغيير ،ومع
اعتماد قانون انتخابي جديد هو القانون
الن�سبي.
وفي هذا الإط��ار ،كان لجريدة «التم ّدن»
حديث م��ط� ّول م��ع مو�سى �أ�سعد خ��وري،
المحامي والم�ست�شار القانوني ال�سابق في
وزارات العمل والبيئة واالت�صاالت ،الذي
ّ
تر�شح لالنتخابات النياب ّية �ضمن ت ّيار
«مواطنون ومواطنات في دولة» في طرابل�س
ع��ن الئ��ح��ة «ك��ل��ن��ا وط���ن���ي» ،وك��ذل��ك مع
ّ
المر�شحة
ال�صحاف ّية ناريمان ال�شمعة،
بدورها لالنتخابات في طرابل�س عن الئحة
«ك ّلنا وطني».
وعن طبيعة الئحة «ك ّلنا وطني»� ،شرح
خوري بالقول �إ ّنها عن�صر المعار�ضة الجديد
في لبنان ،وهي عبارة عن «تج ّمع لك ّل قوى
الحراك التغييري ،التي �أطلق النا�س عليها
ت�سمية المجتمع المدني .فعندما تخاذلت
ق��وى ال�سلطة عن اال�ضطالع بموجباتها،
وا�ضطر من لم يكن في ال�سلطة للتح ّرك،
لتوعية �أحزاب ال�سلطة التي كانت في قيلولة
ال بل في غيبوبة».
ً
و�أ����ض���اف �أنّ �أ���ش��خ��ا���ص �ا م��ن مختلف
االنتماءات ،ومن حاملي مختلف ال�شعارات
توحدوا
الذين نزلوا في حينه �إلى ال�شارعّ ،
اليوم تحت راية «كلنا وطني» وذلك ل�سببين:
من جهة لأنه ال بد لقوى الحراك �أن تجتمع،
ولأن النا�س هم الذين طالبوا هذه القوى
باالجتماع ،وكان النا�س مح ّقين في طلبهم،
وهذا ما ح�صل فع ًال ،فاجتمعت تحت راية
كلنا وطني عدة �أحزاب وتيارات وتج ّمعات
ت�شبه النا�س».

وعند �س�ؤال خوري عن �سبب ّ
تر�شحه عن
المقعد الماروني في دائرة طرابل�س  -المنية
 ال�ض ّنية ،انتف�ض قائ ًال «�إنّ مو�سى خوريمر�شح في طرابل�س عن كل لبنان» ،و�أ ّكد �أن
الإ���ش��ارة الى المذهب لي�س �سوى لتطبيق
ّ
يتر�شح
القانون الذي يفر�ض ذلك ،و�أنّ لم
كونه مارونياً �أو غير م��ارون��ي ،وق��ال �إنّ
التر�شح ت ّم «بدوائر ،عن مقاعدُ ،و ّزعت بين
الطوائف� ،إ ّنما ل�سنا ّ
مر�شحي طوائف»� .أ ّما
عن �سبب اختياره التر�شح عن دائرة طرابل�س
تحديد ًا� ،أجاب بالقول« :لما تم ّثله طرابل�س
من موقع في لبنان تاريخياً ،كونها لي�ست
فقط العا�صمة الثانية للبنان كما يقال في
ال�شعر� ،إنما هي �أي�ضاً مركز ثقل للبنان ،كما
و�أن تمثيل طرابل�س بحد ذاته هو م�س�ؤولية»،
وقد اختار تح ّملها.
و�س�ألت «ال��ت��م� ّدن» ال�صحاف ّية ناريمان
ال�شمعة ع��ن غاية الئحة «ك ّلنا وطني»،
ف�أجابت �أنّ الهدف منها هو «الإ�سهام في
�إقامة دولة مدن ّية ركائزها التوا�صل المبا�شر
بين المواطن والمواطنة والدولة من دون
الحاجة �إلى المرور ب�أي و�سيط �أكان زعيماً
طائفياً �أو محلياً» .وبالتالي� ،ش ّددت على
«العالقة بالمبا�شر» بين المواطن والدولة،
وهي عالقة كانت كذلك قبل حرب لبنان ،لك ّنها
ع����ادت ل��ت��ت ��أث��ر ب��ال��ح��رب لت�صبح عالقة
«بالوا�سطة» بين المواطن والدولة« ،لت�أخذ
الدولة حقوقها من المواطن بالمبا�شر وال
تعطي المواطن �أ ّياً من حقوقه �إال بالوا�سطة».
وبالكالم عن م�شروع الئحة «ك ّلنا وطني»،
لفتت �شمعة �إلى �أنّ م�شروع «ك ّلنا وطني»
تغييري ،لمواجهة قوى ال�سلطة
«هو م�شروع
ّ
التي هي قوى �أمر واق��عُ ،و ِج �دَت وفر�ضت
نف�سها وتقا�سمت الدولة ،وهدفها �أن يبقى هذا
التقا�سم بين الموجودين».
ّ
المر�شحين �ضمن الالئحة
وهي تح ّدثت عن
التي تنتمي �إليها ،م�ؤ ّكد ًة �أ ّنه ما من ارتباط
يجمع �أي منهم بقوى ال�سلطة ،و�ش ّددت على

�أنّ تجمع «ك ّلنا وطني» هي «حالة المعار�ضة
الوحيدة في لبنان ،بعد �أن تقا�سمت الأحزاب
الموجودة على ال�ساحة اللبنانية مغانم
الحكم واعتبرت �أ ّنه ب�إمكانها �أن تجعلها حكر ًا
لها ولأح��زاب��ه��ا ،وق��د ل��ج��أت �إل��ى التوزيع
الح�ص�صي».
و�أ ّكدت �أنّ قوى «ك ّلنا وطني» ت�سعى بادئ
ذي بدء «للتغيير عن النهج القائم» ،وهي
تطرح على الناخب �إمكانية التغيير ،لأ ّنه ر�أى
مجل�س النواب الذي بقي ي�ش ّرع على امتداد
ت�سع �سنوات في الحكم ،وما عاد «قادر ًا على
تح ّمل» الوعود الفارغة لل�سلطة الت�شريع ّية.
وعند �س�ؤال الأ�ستاذ خوري ع ّما دار م�ؤخراً
من ت�سا�ؤالت كثيرة حول م�صداقية الحراك
المدني في لبنان ،وح��ول ما �إذا كان يم ّثل
فعلياً جميع التوجهات في لبنان� ،أجاب قائ ًال:
«�إ ّنه �س�ؤال وجيه ،وفي مقابله� ،س�أ�س�أل �إن
كان مجل�س النواب المم ّدد لنف�سه حال ّياً يم ّثل
ال�شعب اللبناني� ،أو يم ّثل فقط نف�سه؟»
و�أ���ض��اف بالقول �إن «النا�س يئ�سوا من
مجل�س النواب بعد �أن مم ّدد لنف�سه ثالث
م��رات وه��و يزعم �أن��ه ال ي��زال يتمتع بثمة
م�صداق ّية ،علماً ب�أنّ ال�شعب �أعطاه م�شروع ّية
لأربع �سنوات فقط ،لكن المجل�س عاد ومدد
لنف�سه ثالث م ّرات ،ومن كان ُيفت َر�ض �أن يبقى
في المجل�س لم ّدة �أربع �سنوات بقي فيه لم ّدة
ت�سع �سنوات».
وبالتالي� ،أ ّكد خوري �أنّ «النا�س في � 6أيار
�سوف يق ّررون ب�أنف�سهم من الذين يم ّثلهم،
ومن هم المر�شحون الذين �سوف يحظون
بثقتهم».
وا�ستطرد خوري بالقول �إنّ لوائح «كلنا
وطني» ،على عك�س جميع الأطراف الم�شاركة
في االنتخابات ،ال ت�سعى الى تك ّهن نتائج
الت�صويت منذ الآن� ،إ ّنما هي تعمل على نيل
ثقة المواطنين والمواطنات ،وهي تطمح الى
�إي�صال �أكبر عدد ممكن من المر�شحين الى
البرلمان يكون كل منهم «نائباً ولي�س نائماً».

وفي هذا الإطار� ،أ�شار �إلى عدد من الدرا�سات
ال��ت��ي ك�شفت كيف �أنّ بع�ض ال��ن��واب لم
يح�ضروا وال م ّرة �إلى المجل�س النيابي على
امتداد ت�سع �سنوات ،وق��ال« ،لن نكون من
ه�ؤالء ،ومن �س ُينتخب م ّنا� ،سيكون ه ّمه الأول
العمل الت�شريعي بما يت�ضمن م��ن �إق��رار
ن�صو�ص ومراقبة تطبيقها ومراقبة ما تفعله
ال�سلطة التنفيذية ،وهو ال�شق الثاني من
�صالحيات المجل�س النيابي».
وكان لناريمان ال�شمعة ر�أي عن الطريقة
التي �سوف يتعامل معها من �سوف ي�صل من
المر�شحين على لوائح «ك ّلنا وطني» مع
النهج القائم ،حيث �أ�شارت مث ًال الى �أن �أياً
منهم لن يقبل ببدعة تمديد المجل�س لنف�سه،
م�ش ّدد ًة على �ضرورة ح�صر عمل مجل�س
ال��ن��واب �ضمن م��دة الوكالة التي يعطيها
الناخب والمحددة ب�أريع �سنوات ،على �أن
يتم العمل خاللها «بكل زخم وبكل جدية».
و�أ ّك��دت ال�شمعة �أنّ الئحة «كلنا وطني»
كفيلة ب�إنجاز «اختراق في مجل�س النواب»،
�س ّيما م��ع اع��ت��م��اد الن�سبية ف��ي القانون
االنتخابي ،قائل ًة �إ ّنه في االنتخابات البلدية
الما�ضية ،لم تنجح لوائح مثل الئحة «بيروت
مدينتي» ب�سبب القانون الأكثري الذي كان
معتمد ًا في حينه ،ولو �أنّ القانون الن�سبي
الراهن ُط ّبق �آن��ذاك ،لكانت النتائج قد �أتت
مختلف ًة في العديد من البلديات على كامل
م�ساحة لبنان».
وعند �س�ؤال خوري ع ّما �إذا كانت الئحة
«كلنا وطني» �سيا�س ّية �أم معن ّية �أكثر ب�ش�ؤون
المواطن وهمومه� ،أف��اد ب���أنّ «الم�شاركة
باالنتخابات بحد ذاتها هي عمل �سيا�سي،
وتعاطي ال�ش�أن العام ال يمكن �أن يكون �إال
�سيا�س ّياً» ،لك ّنه �أي�ضاً �أ�ضاف �أنّ ما يختلف في
الالئحة التي ّ
تر�شح �ضمنها هو �أ ّنها ال تنتمي
�إلى � ّأي من �أحزاب ال�سلطة القائمة حالياً ،بل
ت�ض ّم �أ�شخا�صاً من ذوي الكفاءة من مختلف
االنتماءات.
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»a ádhódG ≈∏Yh §«£îàdG ƒg Ωõ∏j ∫ÓN øe ’EG ºàj ’ ∂dP ¿CG iQCGh
ô˘«˘aƒ˘˘à˘ H π˘˘Ø˘ µ˘ à˘ J ¿CG QÉ˘˘ª˘ °†ª˘˘dG Gò˘˘g
.záæjóªdG áØ«Xh ójóëJ
.zõaGƒëdG IQOÉ˘Ñ˘ª˘dG ™˘e ø˘ë˘f{ :¬˘dÉ˘b É˘ª˘ eh

záaô¨dG{ Qhõj É«°ShQ »a ∫ÉªYC’G ∫ÉLQ øe óah

»°SƒHO kÉ≤fÉ©e ô°ùédG

øª°†àjh ,OÉ°üàb’Gh á«dÉªdG »JQGRh ájÉ°Uh ¬æY ™aôj
äÉ˘«˘MÓ˘°U ™˘«˘°Sƒ˘Jh á˘jò˘Ø˘æ˘à˘dG ¬˘à˘£˘∏˘°S π˘ª˘ Y º˘˘«˘ ¶˘ æ˘ J
áeÉbEG ≈∏Y ≥aGƒJ ¿CG ™«£à°ùJ πµ°ûH ájôjô≤àdG á£∏°ùdG
¿CG ™˘«˘£˘à˘°ùJh ,¢Vô˘©˘ª˘dG π˘NGO á˘jQÉ˘ª˘ã˘ à˘ °SG ™˘˘jQÉ˘˘°ûe
hCG ø««fÉæÑd ø«jƒæ©eh ø««©«ÑW ¢UÉî°TCG ™e ≈WÉ©àJ
.z¢Vô©ªdG πNGO QÉªãà°SGh õ«¡éJh AÉ°ûf’ ÖfÉLCG

¢ù«FQ QGR ô°ùédG ¿ÉfóY ô«ª°S ÖFÉædG ≥HÉ°ùdG ôjRƒdG
å«M ,»°SƒHO ≥«aƒJ z»dÉª°ûdG ¿ÉæÑdh ¢ù∏HGôW áaôZ{
»˘à˘dG á˘«˘∏˘ª˘©˘dG äGƒ˘£˘î˘∏˘d ô˘jó˘≤˘à˘dGh ÜÉ˘é˘ YE’G{ ió˘˘HCG
åjó˘ë˘Jh ô˘jƒ˘£˘J √É˘é˘JEÉ˘H »˘°Sƒ˘HO ¢ù«˘˘Fô˘˘dG É˘˘gƒ˘˘£˘ î˘ j
.z∫ÉªYC’G ™ªàée

»àdG ¢SÉæ∏d á«Ñjô°V äGAÉØYEG ∑Éæg{ ¿CG ≈dEG QÉ°TCG Éªc
™˘é˘°ûæ˘d äGAÉ˘Ø˘YEGh ¢Vô˘©˘ª˘dG π˘NGO ô˘ª˘ã˘à˘°ùJ ¿CG ó˘˘jô˘˘J
.™°Vƒo«°S …òdG QÉªãà°S’G ºéëH á£ÑJôe »gh ,¢SÉædG
.z√Éæ∏©a ÉªY ô°üàîe Gòg
ô«ãch º¡e ≥aôªd IÉ«ëdG ó«©j ¬fC’ √QGôbEG ≈æªJCGh
πeÉY ¿ƒµj ¿G ¿ƒæªàj ø«˘«˘°ù∏˘HGô˘£˘dGh ø˘«˘«˘fÉ˘æ˘Ñ˘∏˘dG ø˘e
.zá«ªæJh ôjƒ£J

ƒYóf øëfh ôjó≤J QÉãe ƒg z»dÉª°ûdG ¿ÉæÑdh ¢ù∏HGôW
.zìÉéædGh ≥«aƒàdGh Ωó≤àdG ΩGhóH »°SƒHO ¢ù«Fô∏d

ô≤oj ¿CG ≈æªJCG áaôZ{ ¥É£f ≈∏Y √RÉéfEGh ¬≤«≤ëJ ºàj Ée ¿CG{ ∫Ébh

»°SƒHO

√õé˘æ˘oj É˘ª˘d{ √ô˘jó˘≤˘J ió˘HCG »˘°Sƒ˘HO ≥˘«˘aƒ˘J ¢ù«˘Fô˘dG
¿ƒfÉ≤dG ¿Gó«e »a kGOÉ¡àLEGh kÉª∏Y ô°ùédG ô«ª°S ÖFÉædG
.zá«¡≤ØdG äGOÉ¡àLE’Gh ™jô°ûàdGh
º°SÉ≤àf z»dÉª°ûdG ¿ÉæÑdh ¢ù∏HGôW áaôZ{ »a ÉæfG{
¢ù∏HGôW øe π©éJ »àdG ácôà°ûªdG QÉµaC’Gh iDhôdG ¬©e
.z»æWƒdG OÉ°üàbEÓd á«∏©a á©aGQ QGƒédG ≥WÉæeh

»°ShôdG óaƒdG IQÉjR ∫ÓN

z±ƒµØ«L{ ™˘˘°ShCG AÉ˘˘ æ˘ ˘H ≈˘˘ dEG ±ó˘˘ ¡˘ ˘J äÉ˘˘ ã˘ ˘©˘ ˘H »˘a ∫É˘ª˘YC’G ∫É˘LQ QÉ˘Ñ˘c ø˘˘e ó˘˘ah

á«©ªé˘dG{ ø˘e z±ƒ˘µ˘Ø˘«˘L OGô˘e{
á˘˘ «˘ ˘°Shô˘˘ dG á˘˘ «˘ ˘eÓ˘˘ °SE’G á˘˘ «˘ ˘ dhó˘˘ ˘dG
zΩƒµ°Sƒe{ ácô°T ¢ù«FQh z∫ÉªYCÓd
:∫Éb
ô˘ã˘c AÉ˘bó˘°UCG É˘æ˘jó˘d ¿CG í˘«˘ë˘°U{
™e πª©dG π°†aCG »ææµdh ,¿ÉæÑd »a
√ò˘g ¿CGh ,¢ù∏˘HGô˘˘W »˘˘a »˘˘FÉ˘˘bó˘˘°UCG
øe ¬H ™àªàJ ÉªH áXƒ¶ëe áæjóªdG
™°ShCÉH ΩÉ«≤∏d á«é«JGôà°SEG ÜPGƒL
áÑZQ ≈∏Y øëfh ÉgôÑcCGh ∫ÉªYC’G
.zácôà°ûe ∫ÉªYCÉH ΩÉ«≤dÉH á≤«ªY

¿hÉ©J ∫ƒcƒJhôH

™˘˘«˘ bƒ˘˘J º˘˘J IQÉ˘˘jõ˘˘dG ΩÉ˘˘à˘ N »˘˘ah
á˘˘aô˘˘Z{ ø˘˘«˘ ˘H ¿hÉ˘˘ ©˘ ˘J ∫ƒ˘˘ cƒ˘˘ Jhô˘˘ H
≥˘«˘aƒ˘J É˘¡˘°ù«˘Fô˘H ká˘∏˘ã˘ª˘e z¢ù∏˘HGô˘W
á∏ãªe zΩƒµ˘°Sƒ˘e{ á˘cô˘°Th »˘°Sƒ˘HO
.z±ƒµØ«L OGôe{ É¡°ù«FQ ¢üî°ûH

ôeÉJ óªMCG .O

¢ù«˘Fô˘dG ™˘e QGR »˘˘°Shô˘˘dG ó˘˘aƒ˘˘dG
å«˘˘M z¢ù∏˘˘ HGô˘˘ W CÉ˘ ˘aô˘˘ e{ »˘˘ °Sƒ˘˘ HO
ôeÉJ óªMCG .O ΩÉ©dG ôjóªdG º¡©∏WG
äÉ˘˘£˘ £˘ î˘ eh ™˘˘jQÉ˘˘°ûe á˘˘aÉ˘˘c ≈˘˘∏˘ ˘Y
äÉ˘Ñ˘«˘Jô˘à˘dGh åjó˘ë˘à˘ dGh ô˘˘jƒ˘˘£˘ à˘ dG
CÉaôªdG øe π©éJ »àdG á«à°ù«Lƒ∏dG
á˘MÓ˘ª˘dG äÉ˘cô˘°T äÉ˘jô˘Ñ˘µ˘d kGó˘°ü≤˘e
ø˘˘e ø˘˘jOQƒ˘˘à˘ °ùª˘˘dGh ø˘˘jQó˘˘°üª˘˘∏˘ dh
.äÉ«°ùæédG ∞∏àîe

IójÉY IôNÉÑdG

ø˘˘à˘ ˘e »˘˘ °Shô˘˘ dG ó˘˘ aƒ˘˘ dG QGR É˘˘ ª˘ ˘c
á«ªjOÉcC’G{ øe z4 IójÉY{ IôNÉÑdG
Qhõ˘˘J »˘˘à˘ dG zá˘˘jô˘˘°üª˘˘dG á˘˘jô˘˘ë˘ Ñ˘ dG
.z¢ù∏HGôW CÉaôe{

á˘Ñ˘Zô˘d ∂dPh É˘«˘°ShQ ™˘˘e äÉ˘˘bÓ˘˘©˘ dG
¿hÉ˘©˘à˘dG ≠˘«˘°U ô˘˘jƒ˘˘£˘ J »˘˘a Ió˘˘«˘ cCG
ø˘˘«˘ H ä’OÉ˘˘Ñ˘ ª˘ dG á˘˘ cô˘˘ M õ˘˘ jõ˘˘ ©˘ ˘Jh
.zø«ÑfÉédG
Gò˘˘g π˘˘Ñ˘ ≤˘ à˘ °ùf PEG É˘˘æ˘ fEG{ :™˘˘HÉ˘˘ Jh
º°†j …òdG ≥jó°üdG »°ShôdG óaƒdG
ΩÉ©dG ø«YÉ£≤dG »a ø«dhDƒ°ùªdG QÉÑc
≈˘˘∏˘ Y IAÉ˘˘°VE’G É˘˘æ˘ ª˘ ˘¡˘ ˘j ¢UÉ˘˘ î˘ ˘dGh
øe ¿ÉæÑd É¡µ∏àªj »àdG Iƒ≤dG øeÉµe
πc ™˘°Vh ≈˘∏˘Y ó˘«˘cCÉ˘à˘dGh ,¢ù∏˘HGô˘W
∫ÉLQ ±ô°üàH ÉæJÉ«fÉµeEGh ÉæJGQób
ó˘«˘cCÉ˘à˘ dG OhCG É˘˘eh ,¢Shô˘˘dG ∫É˘˘ª˘ YC’G
¿CÉH á≤«Kh áÑZQ Éæjód ¿CG kÉ°†jCG ¬«∏Y
á˘æ˘µ˘ª˘ ª˘ dG äÓ˘˘«˘ ¡˘ °ùà˘˘dG á˘˘aÉ˘˘c Ωó˘˘≤˘ f
ÖJÉ˘µ˘e í˘à˘Ø˘H á˘˘«˘ °Shô˘˘dG äÉ˘˘cô˘˘°û∏˘˘d
ÖJôàj ¿CG ¿hO ¢ù∏HGôW »a Ióªà©e
Rõ©oJ ≈àM AÉÑYCG ájCG πHÉ≤ªdÉH É¡«∏Y
í˘à˘Ø˘Jh É˘¡˘dÉ˘ª˘YCG õ˘é˘æ˘ oJh É˘˘¡˘ JÉ˘˘eó˘˘N
äGQOÉ°üdG ΩÉeCG á«°ShôdG ¥Gƒ°SC’G
.zá«fÉæÑ∏dG

IQÉ˘˘jõ˘˘H ΩÉ˘˘ b ,á˘˘ jOÉ˘˘ ë˘ ˘JE’G É˘˘ «˘ ˘°ShQ
,z»dÉª°ûdG ¿ÉæÑdh ¢ù∏HGôW áaôZ{
É¡JQGOEG ¢ù∏ée ¢ù«FQ Gƒ≤àdEG å«M
ƒ˘˘°†Y Qƒ˘˘°†ë˘˘H ,»˘˘°Sƒ˘˘HO ≥˘˘«˘ ˘aƒ˘˘ J
øª˘Mô˘dGó˘Ñ˘Y ó˘ª˘ë˘e IQGOE’G ¢ù∏˘é˘e
äÉ˘˘ jó˘˘ ∏˘ ˘H OÉ˘˘ ë˘ ˘JEG{ ¢ù«˘˘ FQ ,ó˘˘ «˘ ˘Ñ˘ ˘ Y
¢ù∏˘HGô˘W á˘jó˘∏˘H ¢ù«˘FQh zAÉ˘ë˘«˘ Ø˘ dG
¢ù«FQh ,øjódGôª˘b ó˘ª˘MCG ¢Só˘æ˘¡˘ª˘dG
.øjódG º∏Y QOÉ≤dGóÑY AÉæ«ªdG ájó∏H

ájQGRƒdGh á«HÉ«ædG ô°ùédG Iô«°ùªd áHQÉ≤e
™jô°ûàdG »ah

∞˘∏˘à˘î˘ e á˘˘HQÉ˘˘≤˘ e{ ∫ƒ˘˘M äQƒ˘˘ë˘ ª˘ J ô˘˘°ùé˘˘dG IQÉ˘˘jR
,É¡æe á«©jô°ûàdGh ájOÉ°üàbE’G Éª«°S ’ ,áeÉ©dG ¿hDƒ°ûdG
ô°ùédG Égƒ£îj »àdG äGƒ£îdG áYƒªée ¢VGô©à°SEGh
ô˘jƒ˘£˘J ≈˘dEG á˘∏˘jB’G á˘jQGRƒ˘dGh á˘«˘HÉ˘«˘ æ˘ dG ¬˘˘Jô˘˘«˘ °ùe »˘˘a
ºgÉ°ùJh á«©jô°ûàdGh ájQƒ˘à˘°Só˘dGh á˘«˘°SÉ˘«˘°ùdG IÉ˘«˘ë˘dG
ájQÉµàHEG ™jQÉ°ûªd áªXÉf äÉ©jô°ûJ IQƒ∏Hh çGóMEG »a
¢UÉN πµ°ûHh ô°UÉ©ªdG OÉ°üàbE’G äGõµJôe ™e Ö°SÉæàJ
.záaô©ªdG OÉ°üàbG
¢Vô©ªdG øY IQGRƒdG ájÉ°Uh ™aôH ¿ƒfÉb ìGôàbEG
πjó©àd ¿ƒfÉb ìGôàbÉH Ωó≤J{ ¬fCG ≈dEG ô°ùédG âØdh
…òdG πµ°ûdÉH ,z»dhódG »eGôc ó«°TQ ¢Vô©e{ πªY ΩÉ¶f

:ô«°ûHh …hÓÑY ø«jôFGõédG ø«eÉëªdG »Ñ«≤æd »°SƒHO
ájôFGõédG á«fÉæÑ∏dG IƒNC’G óYGƒb ï«°SôJ ≈dEG ™∏£àf{
zäÉjƒà°ùªdG áaÉc ≈∏Yh ä’ÉéªdG πc »a

»°ShôdG óaƒdG

¢ù∏˘˘ é˘ ˘e{ ¢ù«˘˘ FQ :º˘˘ ˘°V ó˘˘ ˘aƒ˘˘ ˘dG
z»˘˘fÉ˘˘æ˘ ˘Ñ˘ ˘∏˘ ˘dG - »˘˘ °Shô˘˘ dG ∫É˘˘ ª˘ ˘YC’G
¢ù«˘˘FQ ,z∞˘˘ «˘ ˘dƒ˘˘ Zƒ˘˘ Z Qó˘˘ æ˘ ˘°ùµ˘˘ dCG{
¬ÑFÉfh z(VTB) ∂æH IQGOEG ¢ù∏ée{
OGôe{h ,z±ƒdÉaƒfƒc .Ü π«FÉîe{
á«eÓ°SE’G á«©ªédG{ øe z±ƒµØ«L
á˘cô˘˘°T{ ¢ù«˘˘FQh z∫É˘˘ª˘ YC’G ∫É˘˘Lô˘˘d
zø«dƒJÉjó˘«˘N õ˘«˘LÉ˘a{h zΩƒ˘µ˘°Sƒ˘e
.zΩƒµ°Sƒe{ øe

»≤FÉKh º∏«a

z∞«dƒZƒZ{ º˘˘∏˘ «˘ a ¢Vô˘˘Y ™˘˘e âfÉ˘˘c á˘˘jGó˘˘Ñ˘ dG

»°ShôdG ∫ÉªYC’G ¢ù∏ée{ ¢ù«FQ
z∞˘«˘dƒ˘Zƒ˘Z Qó˘æ˘°ùµ˘dCG{ z»˘fÉ˘æ˘Ñ˘ ∏˘ dG
:∫Éb
≈˘dEG å«˘ã˘M π˘µ˘°ûH ≈˘©˘°ùf ø˘ë˘ f{
ø˘«˘H É˘¡˘≤˘«˘ª˘©˘Jh äÉ˘˘bÓ˘˘©˘ dG ≥˘˘«˘ Kƒ˘˘J
iôfh »°ShôdGh »fÉæÑ∏dG ø«ÑfÉédG
kÉ˘ahô˘X º˘µ˘jó˘d ¿G ¥É˘«˘°ùdG ¢ùØ˘˘f »˘˘a
á˘cô˘M õ˘jõ˘©˘J ≈˘∏˘ Y ó˘˘YÉ˘˘°ùJ Ió˘˘«˘ L
¥Gƒ˘˘ ˘°SC’G √É˘˘ ˘é˘ ˘ JÉ˘˘ ˘H º˘˘ ˘µ˘ ˘ ˘JGQOÉ˘˘ ˘ °U
.á«°ShôdG

â≤≤ëJ äGRÉéfEG

É˘e ≈˘∏˘Y IAÉ˘˘°VE’G ø˘˘ª˘ °†J »˘˘≤˘ FÉ˘˘Kh
z¢ù∏˘HGô˘W á˘aô˘Z{ ¬˘H Ωƒ˘≤˘ Jh âeÉ˘˘b
≥˘«˘ ª˘ ©˘ Jh ô˘˘jƒ˘˘£˘ Jh õ˘˘jõ˘˘©˘ J √É˘˘é˘ J
ø«H ájOÉ°üàbE’G äÉbÓ©dG åjóëJh
ø˘˘ e ¿É˘˘ æ˘ ˘Ñ˘ ˘dh á˘˘ jOÉ˘˘ ë˘ ˘JE’G É˘˘ «˘ ˘°ShQ
.¢ù∏HGôW

»°SƒHO

í˘°VhCG »˘°Sƒ˘HO ≥˘«˘aƒ˘J ¢ù«˘˘Fô˘˘dG
¿É˘˘ ˘æ˘ ˘ Ñ˘ ˘ dh ¢ù∏˘˘ ˘HGô˘˘ ˘W á˘˘ ˘aô˘˘ ˘Z{ ¿CG{
âª¶˘f äGƒ˘æ˘°S çÓ˘K ø˘e z»˘dÉ˘ª˘°ûdG

ô«°ûHh …hÓÑY kÉ£°Sƒàe »°SƒHO

’ ∑ôà°ûªdG »Hô©dG πª©dG ïjQÉJ »a
¥É˘£˘f ≈˘∏˘Y …ƒ˘«˘ë˘dG É˘˘gQhO É˘˘ª˘ «˘ °S
ó≤Y …òdG zÜô©dG ø«eÉëªdG OÉëJEG{
≈∏Y ô«NC’G zºFGódG ¬Ñàµe{ ´ÉªàLEG
√ôjó≤J{ øY kÉHô©e ,z¢ù∏HGôW ¢VQCG
á˘˘jô˘˘FGõ˘˘é˘ dG á˘˘ cQÉ˘˘ °ûª˘˘ ∏˘ ˘d »˘˘ dÉ˘˘ ©˘ ˘dG
.zOÉëJE’G ∫ÉªYCG »a áã«ãëdG
¬˘H Ωƒ˘≤˘ j …ò˘˘dG Qhó˘˘∏˘ d{ ô˘˘jó˘˘≤˘ Jh
Oƒªëe óªëe .O ôFGõédG »a Éfô«Ø°S
º˘˘°SQ »˘˘ah ¥É˘˘«˘ °ùdG Gò˘˘g »˘˘a ø˘˘°ùM
øjó∏ÑdG ø«H ¿hÉ©à∏d á«∏ª©dG ôWC’G
´É˘˘£˘ ≤˘ dG äÉ˘˘°ù°SDƒ˘ e iƒ˘˘à˘ °ùe ≈˘˘∏˘ Y
.z¢UÉîdG

™˘aGhOh ∫É˘ª˘YC’G ™˘ª˘à˘é˘e åjó˘ë˘Jh
á«é«JGôà°SE’G IQOÉÑ˘ª˘dG äGõ˘µ˘Jô˘eh
¿É˘˘ ˘ æ˘ ˘ ˘Ñ˘ ˘ ˘d á˘˘ ˘ ª˘ ˘ ˘°UÉ˘˘ ˘ Y ¢ù∏˘˘ ˘ HGô˘˘ ˘ ˘W{
á˘«˘Hô˘©˘dG á˘«˘fÉ˘æ˘Ñ˘ ∏˘ dG zá˘˘jOÉ˘˘°üà˘˘bE’G
ìhQ ø˘˘e Rõ˘˘©˘ ˘J »˘˘ à˘ ˘dGh ,á˘˘ «˘ ˘dhó˘˘ dG
äGQÉ˘ª˘ã˘à˘°SE’G Üò˘L ≈˘∏˘Y ìÉ˘à˘ Ø˘ fE’G
.z¢ù∏HGôW øe ¿ÉæÑd ≈dEG iôÑµdG

»°SƒHO

á«ªgCG{ ≈∏Y ócCG »°SƒHO ¢ù«FôdG
¿É˘æ˘Ñ˘d ø˘«˘H Iƒ˘NC’G ó˘YGƒ˘b ï˘«˘°Sô˘˘J
¿CGh ,ä’ÉéªdG áaÉc »a ôFGõédGh
Iõ«ªe áfÉµe πàëJ á≤«≤°ûdG ôFGõédG

¿É˘æ˘Ñ˘dh ¢ù∏˘HGô˘W á˘˘aô˘˘Z{ ¢ù«˘˘FQ
.πÑ≤à°SEG »°SƒHO ≥«aƒJ z»dÉª°ûdG
ΩÉ˘Y ø˘˘«˘ eCG …hÓ˘˘Ñ˘ Y ó˘˘ª˘ ë˘ e .O ø˘˘ «˘ ˘eÉ˘˘ ë˘ ˘ª˘ ˘dG OÉ˘˘ ˘ë˘ ˘ JEG{ `d ó˘˘ ˘YÉ˘˘ ˘°ùe
,zÜô©dG
ø˘˘ e ô˘˘ «˘ ˘°ûH OÉ˘˘ æ˘ ˘ e Ö«˘˘ ˘≤˘ ˘ æ˘ ˘ dGh »˘˘ a á˘˘ juó˘ ˘ª˘ ˘dG »˘˘ eÉ˘˘ ë˘ ˘e á˘˘ ª˘ ˘¶˘ ˘æ˘ ˘e{
ô«Ø°S äÉ«ëJ Ó≤f å«M ,zôFGõédG
Oƒªëe óªëe .O ôFGõédG »a ¿ÉæÑd
ÉªgDhÉ≤d ¿ƒµj{ ¿CÉH ¬JÉ«æªJh ø°ùM
πc ≈∏Y kGôªãe »°SƒHO ¢ù«FôdG ™e
™jQÉ°ûe ≈∏Y ±ƒbƒdGh ,äÉjƒà°ùªdG
ôjƒ£Jh á«ªæJ »a z¢ù∏HGôW áaôZ{



 AÉ©HQC’G

�إحياء «اليوم الدولي لأ ّمنا الأر�ض» في �صرح الجامعة اللبنانية الفرن�سية ULF

صرح الى ملتقى لتوعية الجيل الناشىء
بمبادرة من نادي حقوق االنسان في الجامعة وبالتعاون مع النادي األخضر البيئي والنادي الثقافي تحولت المرجة الخضراء في ال ّ
الى أهمية حقوق اٳلنسان في جو من األلفة والصداقة صدحت فيه بصوتها األوبرالي الفنانة تارا معلوف بأغان بالعربية والفرنسية واالنكليزية والروسية واإليطالية واالسبانية.

 ULFدده الثالثاء  23نيسان الساعة حادية عشرة
لجامعة الـ  ULFمنذ البداية توجه ونشاط لتوعية الطالب الى أهمية ركائز الحضارة
العالمية االخالقية والتي من اهم محاورها حقوق االنسان والبيئة والثقافة وهذا بتوجيه
دائم من رئيس الجامعة الدكتور محمد سلهب وبدعم من القائمين على الجامعة ،وعلى
رأسهم العميد أحمد الرافعي ،وقد تم ادخال حقوق االنسان كمادة مقررة في البرامج
وتم تكليف الدكتورة هدى الخطيب شلق ،ذات النشاط المعروف في هذا المجال،
باالشراف على تعليم هذه المادة .ومنذ البداية انجذب الطالب الى المادة وتم تأسيس نا ٍد
لحقوق االنسان انضم اليه ،اضافةً الى الدكتورة هدى ،الطالب :ايلي خوري ٬غيثاء
علم الدين ٬جنى غمراوي و زكاء الريفي ليتبعهم الكثير من أقرانهم.

ثم تطور ليشمل العديد من االساتذة و االداريين امثال األمين العام المع ميقاتي.
وبما ان األمم المتحدة قد اقرت يوما ً دوليا ً أل ّمنا األرض ،في  22نيسان من كل عام،
قرر النادي االحتفال في صرح دده الجامعي ،مستفيدا ً من فسحات الخضار فيه.
وهكذا ،وبمشاركة النادي الثقافي ومؤسسته السيدة نورما عرب ،ونادي Green
ومؤسسه الدكتور مروان جركس ،نظم احتفال هذا اليوم وتضمن اضافة الى التبولة،
التقليدية لكل سيران ،مأكوالت بيعت ويعود ريعها لمساعدة االطفال المتوحدين وذوي
االحتياجات الخاصة ،وقد اضفت المغنية األوبرالية تارا معلوف بصوتها الرائع على
االحتفال بعدا ً فنيا تمثل بالرقص واالهازيج.
وفي نهاية االحتفال تم غرس اشجار في التربة كعربون محبة ألرضنا.

عندما ي�شارك الم�س�ؤولون الطالب في �أفراحهم

توزيع التبولة والمقبالت على الم�شاركين

مغنية الأوبرا تارا معلوف ت�صدح ب�أغان بالعربية والفرن�سية وااليطالية واال�سبانية والرو�سية واالنجليزية

الدكتورة هدى الخطيب �شلق مع بع�ض ع�ضوات النادي والطالبات

اال�ستاذ اليا�س عي�سى والدكتورة هدى والدكتورة �سالم دند�شي يتذوقون �أطايب ال�سيران

مغنية الأوبرا تارا معلوف تعلم الأوبرا للأمين العام ميقاتي

الدكتورة هدى الخطيب �شلق تزرع

بع�ض الح�ضور متربع ًا على المرجة الخ�ضراء ي�ستمعون الى الغناء
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¢ù∏HGôW »°ùcPƒKQC’G ó©≤ªdG øY í°TôªdG ,…QÉ°Tƒc ¢SÉ£°ùf
¿ƒ«∏e ∞°üfh ¿ƒ«∏e »a Ée Ék °SÉ°SCG
≈˘˘∏˘ Y Ωƒ˘˘j π˘˘ c Gƒ˘˘ Jƒ˘˘ Ø˘ ˘«˘ ˘H »˘˘ fÉ˘˘ æ˘ ˘Ñ˘ ˘d
ó˘NÉ˘«˘H ,¢Vô˘ª˘«˘H »˘∏˘j ,≈˘˘Ø˘ °ûà˘˘°ùª˘˘dG
≈˘∏˘Y äƒ˘Ø˘«˘Hh ƒ˘à˘ jƒ˘˘gh á˘˘bÉ˘˘£˘ Ñ˘ dÉ˘˘g
.≈Ø°ûà°ùªdG
¢Vô˘Ø˘æ˘d ≈˘©˘°SEG ƒ˘fGE º˘∏˘M …ó˘æ˘Yh
≈˘˘∏˘ ˘Y äƒ˘˘ Ø˘ ˘j hó˘˘ H ÖdÉ˘˘ W π˘˘ c ≈˘˘ ∏˘ ˘Y
ó«≤dG êGôNEG ™e Ωó≤j ¿CG ,á©eÉédG
ΩO ¢üëa áé«àf ,ÉjQƒdÉµÑdG IOÉ¡°Th
.äGQóîe ≈WÉ©à«H Ée ƒfEG ó«ØàH
ø˘˘e ≥˘˘jô˘˘a Oƒ˘˘©˘ ˘j ø˘˘ jô˘˘ ¡˘ ˘°T π˘˘ ch
ó˘˘jó˘˘L ø˘˘e ¢üë˘˘Ø˘ j á˘˘ë˘ ˘°üdG IQGRh
…QÉ°Tƒc
»˘˘¨˘ ∏˘ æ˘ e ∂«˘˘g ,»˘˘°ûdÉ˘˘g ø˘˘e ó˘˘cÉC ˘ à˘ «˘ d
.¿ÉæÑ∏H ¿Éª°†dG
äGQóîªdG á∏µ°ûe øe %90 »dGƒM ™˘e á˘«˘dó˘˘«˘ °U π˘˘c §˘˘Hô˘˘f ?π˘˘ë˘ dGh
.¿ÉæÑ∏H ô«JGƒa §Ñ°†æd âfôàfE’G ´ ¿Éª°†dG
.GhódG
á«ªæà∏d ÜGƒædG IóMh
äÉ«Ø°ûà°ùªdGh áë°üdG
¿ÓYEG ó©H ,»àbÉW πµH ≈©°SCÉ°Sh
ÜGƒf πc øeÉ°†à«d »©°ùdÉH ,èFÉàædG »˘˘ ë˘ ˘°üdG ™˘˘ °Vƒ˘˘ ˘∏˘ ˘ d á˘˘ ˘Ñ˘ ˘ °ùæ˘˘ ˘dÉ˘˘ ˘H
πª©d Gƒ˘Ø˘JÉ˘µ˘à˘jh ∫É˘ª˘°ûdGh ¢ù∏˘HGô˘W ¿ƒ«∏e ≈∏Y ø˘eÉC ˘æ˘e ?äÉ˘«˘Ø˘°ûà˘°ùª˘∏˘dh
∫Éª˘°ûdGh ¢ù∏˘HGô˘£˘d »˘≤˘«˘≤˘M …ƒ˘ª˘æ˘J ó˘æ˘Y º˘°SG ¿hO ø˘˘e »˘˘fÉ˘˘æ˘ Ñ˘ d ∞˘˘°üfh
.á«°SÉ«°S ájÉZ …CG øY ó«©H
.á«dhO äÉcô°T

≈˘∏˘Yh åjó˘M äÉ˘˘jÉ˘˘Ø˘ æ˘ dG á˘˘é˘ dÉ˘˘©˘ ª˘ d »˘˘ë˘ «˘ ˘°Tô˘˘ J âæ˘˘ ∏˘ ˘YGC É˘˘ e âbh ø˘˘ e
:»fƒdCÉ°ù«H
.»HhQhC’G §ªædG
?∂éeÉfôH ƒ°T
á˘˘dÉ˘˘HR ƒ˘˘ª˘ °SEG »˘˘°T ø˘˘ e ¢ü∏˘˘ î˘ ˘fh
.äÉÑµeh èeÉfôH ÉjCG …óæY Ée ?áMGô°U .»HÉîàfEG
ähô«Ñd »HôY OGôà°SƒJhCG
ƒg ¬«a øcóYhCG Qó≤H »∏j ¢ùH øe …ôë˘H OGô˘à˘°Sƒ˘JÉC ˘H ≈˘©˘°SCÉ˘°Sh »HÉ«ædG ¢ù∏éª∏d »dƒNO óæY øe ƒfEG
ähô˘˘«˘ ˘H QÉ˘˘ £˘ ˘ª˘ ˘d ¢ù∏˘˘ HGô˘˘ W AÉ˘˘ æ˘ ˘«˘ ˘e .ø«eÉëe Iô°ûY º°†j Öàµe íàaEG ìQ
.»dhódG ,¿É˘˘é˘ e ,¿ƒ˘˘µ˘ j ìQ Öà˘˘ µ˘ ˘ª˘ ˘dG Gó˘˘ «˘ ˘g
’h ádhódG ∞∏µ«H Ée ´hô°ûe Gó«g iƒ˘˘YO hó˘˘æ˘ Y ø˘˘WGƒ˘˘e …CG ±ô˘˘°üà˘˘H
ƒ∏ª©àH á«ÑæLCG äÉcô°T »a ƒfE’ ¢Tôb .É¡Ø«dÉµJ ™aój QOÉb ƒæeh á«FÉ°†b
™«£à°ùJh ,á°SGQódG ó©H ô¡°Th áæ°ùH
AÉHô¡µdG
¿ó˘ª˘dG π˘µ˘Y ƒ˘æ˘e ∫ƒ˘Nó˘dG äGQÉ˘«˘°ùdG …óæY ¢ùH ´hô°ûe …óæY Ée ÉfCG
ø˘˘WGƒ˘˘e hó˘˘H É˘˘e π˘˘ ch .á˘˘ «˘ ˘∏˘ ˘MÉ˘˘ °ùdG É˘˘¡˘ ≤˘ «˘ ≤˘ ë˘ J ≈˘˘∏˘ Y ≈˘˘©˘ °SCÉ˘ ˘°S .ΩÓ˘˘ MGC
.á˘cô˘°û∏˘˘d Q’hO ™˘˘aó˘˘«˘ H ƒ˘˘∏˘ ª˘ ©˘ à˘ °ùj
.24/24 ÉHô¡c øµ«£YCG
ô˘«˘°ùdG á˘∏˘µ˘°ûe É˘æ˘«˘∏˘M ¿ƒ˘µ˘æ˘e ∂«˘gh
¢Vô©ªdG ...CÉaôªdG
.kÉjQòL z¢ù∏HGôW ÉC aôe{ ¿EG ≈∏Y ≈©°SCÉ°S
»YÉªàL’G ¿Éª°†dG z»˘dhó˘dG »˘˘eGô˘˘c ó˘˘«˘ °TQ ¢Vô˘˘©˘ e{h
¿É˘ª˘°†dG á˘∏˘µ˘°ûe »˘¡˘f’E ≈˘©˘ °SCÉ˘ °S OÉ˘°üà˘b’E É˘H »˘≤˘«˘≤˘ë˘dG Qhó˘dG Gƒ˘Ñ˘©˘∏˘j
.»fÉæÑ∏dG
Ωƒj πc ƒfE’ É¡°SÉ°SCG øe »YÉªàL’G
äÉjÉØædG áédÉ©e
ø˘˘ «˘ ˘Ø˘ ˘bGh ø˘˘ ˘WGƒ˘˘ ˘e 300h 200 »˘˘ ˘a
õ˘cGô˘e ø˘˘e õ˘˘cô˘˘e π˘˘c ΩGó˘˘b ∞˘˘°üdÉ˘˘H π˘˘ª˘ ˘©˘ ˘e OÉ˘˘ é˘ ˘jGE ≈˘˘ ∏˘ ˘Y ≈˘˘ ©˘ ˘°SCÉ˘ ˘°S

z»aÉ≤ãdG …óØ°üdG õcôe{ »a

zá«ª°SôdG ¢SQGóªdG »a á«æØdG á«HôàdG ¢Vô©e{
.É«fÉ£jôH »a á«æØdG á«Hôà∏d äGOÉ˘¡˘°T ≈˘˘∏˘ Y ∫ƒ˘˘°üë˘˘dGh êQÉ˘˘î˘ dG
.zôjó≤J
≈∏Y IõFÉëdG ¢SQGóªdG
zá«fÉ£jôÑdG IOÉ¡°ûdG{ ¢SQGóª∏d ∫ÉØàMG º«¶æJ{ øYh ¿CG ™bƒàj ,»°SGQódG ΩÉ©dG ájÉ¡f »a
≈˘˘ ∏˘ ˘Y Iõ˘˘ FÉ˘˘ ë˘ ˘ dG ¢SQGó˘˘ ˘ª˘ ˘ dG É˘˘ ˘eGC
πª°ûj
:»¡a äGOÉ¡°ûdG ä’ƒ£Hh ájQƒ∏cƒ∏a äÉMƒd
.á«°VÉjQ
.zäÉæÑ∏d ¿hó∏N øHG á°SQóe{ ¢Vô©eh .z¢ûjhQO »cR ¿ÉfóY á°SQóe{ - øe êPÉªf øY ô¨°üe .zÜÓ£dG
πªY
.z¿Éª≤d á°SQóe{ zá«fÉ£jôH ôjó≤J äGOÉ¡°T{
.záãjóëdG á«HôàdG á°SQóe{ .z…QÉµe ¿GôÑL á°SQóe{ - ô˘jó˘≤˘J äGOÉ˘¡˘°T »˘JÉ˘˘eÉ˘˘M âeó˘˘bh
.zGõjõH á°SQóe{ - »˘˘à˘ dG 12 `dG ¢SQGó˘˘ª˘ ∏˘ d á˘˘«˘ fÉ˘˘ £˘ ˘jô˘˘ H
.zäÉæÑ∏d ¿ƒª∏≤dG á°SQóe{ - zäÉ˘˘ ˘Hò˘˘ ˘HP{ ´hô˘˘ ˘ °ûe »˘˘ ˘ a âcQÉ˘˘ ˘ °T
…ô˘˘ jô˘˘ ë˘ ˘ dG ≥˘˘ ˘«˘ ˘ aQ á˘˘ ˘°SQó˘˘ ˘e{ - ºJ …òdGh ,á«æØdG á«HôàdÉH ¢üàîªdG
.zπjÉbôH »˘˘a ,»˘˘°VÉ˘˘ª˘ dG ΩÉ˘˘©˘ dG »˘˘ a √ò˘˘ «˘ ˘Ø˘ ˘æ˘ ˘J
.zôÑjõc »ÑædG á°SQóe{ .á≤£æªdG ¢SQGóe
.zÜô©dG êôH á°SQóe{ - ¢SQGóªdG √òg zäÉHòHP{ ∫qƒN óbh
.z™£«≤dG IójóL á°SQóe{ - É¡FÉ£YEG ó©H ,äGOÉ¡°T ≈∏Y ∫ƒ°üëdG
.zzá°ü«ëdG áfÓH á°SQóe{ - »dhO ¢Vô©e »a ácQÉ°ûªdG á°Uôa

äQÉ˘˘à˘ NG á˘˘°SQó˘˘e π˘˘c{ ¿CG âdÉ˘˘bh
ÜÓ£dG Ωƒ≤«d ,kÉØ∏àîe Ék «∏«µ°ûJ Ék fÉæa
π˘˘ª˘ Y ï˘˘°ùæ˘˘H ≈˘˘dhC’G á˘˘∏˘ Mô˘˘ª˘ ˘dG »˘˘ a
∂dP ó©H GƒMƒà°ùjh ,áfÉeCÉH ¿ÉæØ∏d
äÉ˘ª˘°ùé˘e AÉ˘°ûfE’ ∫É˘ª˘ Y’C G √ò˘˘g ø˘˘e
äÉ˘˘«˘ æ˘ ˘≤˘ ˘à˘ ˘H Iô˘˘ °UÉ˘˘ ©˘ ˘e á˘˘ jó˘˘ jô˘˘ é˘ ˘J
.záØ∏àîe

áª©f »JÉeÉM á∏¡f

¢Vô©ªdG á«˘YGQ á˘≤˘£˘æ˘ª˘dG á˘°ù«˘FQ
ø˘˘Y äô˘˘Ñq ˘ Y á˘˘ª˘ ©˘ f »˘˘JÉ˘˘ eÉ˘˘ M á˘˘ ∏˘ ˘¡˘ ˘f
…òdG ¢SQGóªdG ÜÓW πª©H Égôîa{
Ωó≤˘j ¢Vô˘©˘ª˘dG ¿CÉ˘H Ék ˘YÉ˘Ñ˘£˘fG »˘£˘©˘j
IôcÉ°T ,zø«˘aô˘à˘ë˘e ø˘«˘fÉ˘æ˘Ø˘d ’k É˘ª˘YGC
ø˘˘ «˘ ˘°SQó˘˘ ª˘ ˘dGh ¿ƒ˘˘ æ˘ ˘Ø˘ ˘dG »˘˘ ≤˘ ˘°ùæ˘˘ e{
.zº¡∏ªYh º¡fhÉ©àd
:É¡à«f øY âæ∏YCGh
iô˘˘ ˘NGC ¢SQGó˘˘ ˘e 3 QÉ˘˘ ˘ «˘ ˘ ˘à˘ ˘ ˘NGE { »˘a IGQÉ˘Ñ˘ e »˘˘a á˘˘cQÉ˘˘°ûª˘˘∏˘ d Ék ˘ jƒ˘˘æ˘ °S

z»˘˘ ˘aÉ˘˘ ˘≤˘ ˘ ã˘ ˘ dG …ó˘˘ ˘Ø˘ ˘ °üdG õ˘˘ ˘cô˘˘ ˘e{
á«æ˘Ø˘dG á˘«˘Hô˘à˘dG ¢Vô˘©˘e{ ±É˘°†à˘°SEG
:¿Gƒæ©H zá«ª°SôdG ¢SQGóªdG »a
»˘a »˘∏˘«˘µ˘°ûà˘dG ø˘Ø˘dG ≈˘˘dGE á˘˘«˘ ë˘ J{
.z¿ÉæÑd
á≤£æªdG{ á°ù«FQ ájÉYQh Qƒ°†ëH
,á˘ª˘ ©˘ f »˘˘JÉ˘˘eÉ˘˘M á˘˘∏˘ ¡˘ f zá˘˘jƒ˘˘Hô˘˘à˘ dG
á˘«˘Hô˘à˘∏˘d á˘≤˘HÉ˘°ùdG á˘eÉ˘©˘dG á˘≤˘°ùæ˘˘ª˘ dG
π°†a :ø«fÉæØdGh ,Oƒëd á«eCG á«æØdG
,ó«ÑY ≈Ø£°üe ,ÖdÉZ óªëe ,IOÉjR
,¢SQGó˘˘e AGQó˘˘eh ,ø˘˘ «˘ ˘°ùM ó˘˘ ª˘ ˘ë˘ ˘e
.ø«ªà¡ªdGh IòJÉ°SC’G øe OóYh

ºë∏e É°TQ

á«æªdGh QÉ˘µ˘Y »˘a ¿ƒ˘æ˘Ø˘dG á˘≤˘q°ùæ˘e
,¢Vô©˘ª˘dG{ ø˘Y âKó˘ë˘J º˘ë˘∏˘e É˘°TQ
±ƒ˘˘Ø˘ °üdG ø˘˘e ò˘˘«˘ eÓ˘˘à˘ d äÉ˘˘eƒ˘˘°SQh
™°SÉàdGh øeÉãdGh ™HÉ°ùdGh ¢SOÉ°ùdG
.z»°SÉ°SCG

kÉfÉæa 15 ácQÉ°ûªHh zΩÉ©fE’G õcôe{ ájÉYôHh zá«aÉ≤ãdG á£HGôdG{ »a

z¿ƒæØ∏d ø«°SÉj ¿GôªY ±ôàëe{ ¢Vô©e

ájhó«dG ±ôpëdG ∫Éée »a ø«∏eÉ©dG
,º˘¡˘à˘≤˘jô˘W ≈˘∏˘Yh ,ó˘ë˘dG ™˘˘°Vh »˘˘a
πgÉéàdGh ∫ÉªgE’G »a ¿É©eE’G ∂dòd
øe ¢ù∏HGôW ¬H ôNõJ Éªd ¬dÉµ°TCG πµH
≈∏Y IôgÉH á«aôpM ∫ÉªYCGh äÉYÉæ°U
á˘˘ dhÉ˘˘ ë˘ ˘eh á˘˘ ∏˘ ˘jƒ˘˘ W Qƒ˘˘ °üY ió˘˘ e
âfÉ˘Y »˘à˘dG á˘æ˘ jó˘˘ª˘ dG √ò˘˘g ¢TÉ˘˘©˘ fE’
äÉ°ù°SDƒªdG QhO ÜÉ«Z øe »fÉ©Jh
øe »àdG á£°ûfC’G ºYO »a á«ª°SôdG
∞˘∏˘ à˘ î˘ ª˘ H á˘˘æ˘ jó˘˘ª˘ dG PÉ˘˘≤˘ fEG É˘˘¡˘ fCÉ˘ °T
≈˘∏˘Y Aƒ˘°†dG §˘˘«˘ ∏˘ °ùJh É˘˘¡˘ JÉ˘˘YÉ˘˘£˘ b
.zIõ«ªe ÖgGƒe

»æWƒdG øeÉ°†à∏d IQƒ°U äÉ˘˘YGó˘˘HEG ≈˘˘∏˘ Y IAÉ˘˘°VEÓ˘ d á˘˘dhÉ˘˘ë˘ e

Qƒ°†ëdG Gò˘¡˘H{ á˘Ñ˘Mô˘e â©˘HÉ˘Jh
kGOƒah â©ªL »àdG ácQÉ°ûªdG √ò¡Hh
≥˘˘ WÉ˘˘ æ˘ ˘ª˘ ˘dG ∞˘˘ ∏˘ ˘à˘ ˘î˘ ˘ e ø˘˘ ˘e Iô˘˘ ˘FGR
øeÉ°†àdG IQƒ°U ócDƒj Ée ,IQhÉéªdG
∞˘∏˘à˘î˘e ø˘˘«˘ H ¿hÉ˘˘©˘ à˘ dGh »˘˘æ˘ Wƒ˘˘dG
Éeh ÉgQƒ°U ≈¡HCÉH ™ªàéªdG äÉfƒµe
á«LÉàfE’G á£°ûfC’G √òg á«ªgCG Rõ©j
.záHÉ°ûdG ÖgGƒªdG RGôHEGh
äÉ°Vhô©ªdG *
äÉ˘˘Jƒ˘˘ë˘ æ˘ ˘e ø˘˘ ª˘ ˘°†J ¢Vô˘˘ ©˘ ˘ª˘ ˘dG
¢û≤˘f ÖfÉ˘L ≈˘dEG É˘¡˘YGƒ˘fCG ∞˘∏˘à˘î˘ª˘ H
õ˘˘jô˘˘ £˘ ˘Jh á˘˘ jhó˘˘ j ∫É˘˘ ª˘ ˘YCGh º˘˘ °SQh
.ÉfGõ«JQCGh

πµd õaÉM ∂dòc ƒgh áæjóªdG AÉæHCG
√ò˘˘g äÉ˘˘MÉ˘˘é˘ ˘f »˘˘ a ô˘˘ ª˘ ˘ã˘ ˘à˘ ˘°ùj ø˘˘ e
∞˘«˘¶˘f QÉ˘ª˘ ã˘ à˘ °SEG ƒ˘˘gh ,äÉ˘˘YGó˘˘HE’G
øeh ádÉ£ÑdG øe óëdG »a ºgÉ°ùjh
äÉeRC’G ¬LGƒjh »°SQóªdG Üô°ùàdG
.zÉ¡YGƒfCG ∞∏àîªH á«YÉªàLE’G
∫hC’G »˘aô˘pë˘dG ¢Vô˘©˘ª˘dG ¬˘˘fEG{ Ωƒ˘jRƒ˘Ñ˘ª˘«˘°S{ `d ΩCGƒ˘à˘dG ø˘HE’G ƒ˘˘gh
√Éfó˘ª˘à˘YEG …ò˘dG …ƒ˘æ˘°ùdG z¢ù∏˘HGô˘W
øah øjõ«ªe ø«fÉæa QÉ¡XE’ á∏«°Sh
.zIóYGh πeÉfCÉH õ«ªe

»aƒ°üdG ø«°SÉj ΩÉ©fEG

z»aÉ≤˘ã˘dG ΩÉ˘©˘fE’G õ˘cô˘e{ á˘°ù«˘FQ

ôjó≤J IOÉ¡°T ø˘˘«˘ °SÉ˘˘j ΩÉ˘˘©˘ fEG ∫É˘˘Ø˘ à˘ ME’G á˘˘«˘ YGQh

âª∏°ùJ Qƒ°†ë∏d ádƒL ΩÉàN »ah
:É¡àª∏c »a âdÉb »aƒ°üdG
z»˘aÉ˘≤˘ ã˘ dG ΩÉ˘˘©˘ fE’G õ˘˘cô˘˘e{ á˘˘°ù«˘˘FQ ΩÉªàgEG ócDƒ«d ¢Vô©ªdG Gòg »JCÉj{
.»ØjQ ôjRƒdG πãªe øe ôjó≤J IOÉ¡°T kÉ˘°Uƒ˘°üNh ø˘«˘fÉ˘æ˘Ø˘dGh ø˘«˘ Yó˘˘Ñ˘ ª˘ dG

,ójóe ïjQÉJh Oƒ≤Y ôÑY{ ,Égóéeh É¡≤dCG Éæàæjóªd ¿Éc ,õ«ªàH ±ôpëdG áYÉæ°U »a ø˘«˘«˘YÉ˘æ˘°U …ó˘jCG ≈˘∏˘Y ´Gó˘˘HEGh .GƒYóHCGh GhOÉLCÉa ,Iô¡e ø««aôpMh
:»a Éªc
±õ˘˘î˘ dGh ¿ƒ˘˘HÉ˘˘°üdG á˘˘YÉ˘˘ æ˘ ˘°U äÉ˘˘ °Thô˘˘ Ø˘ ˘ª˘ ˘ dGh äÉ˘˘ ˘«˘ ˘ °SÉ˘˘ ˘ë˘ ˘ æ˘ ˘ dGh
.äÉjƒ∏ëdGh
Ö°ûîdG ≈∏Y ¢û≤ædG »a ∂dòch .zôéëdG ≈∏Yh
ôÑY ô°ûàfGh É¡à«°U ´É°Th{ :™HÉJ
»˘˘a Ió˘˘«˘ ©˘ H ≥˘˘WÉ˘˘æ˘ ˘e ≈˘˘ dEGh ¥É˘˘ aB’G
º˘˘jó˘˘≤˘ dG º˘˘dÉ˘˘ ©˘ ˘dG AÉ˘˘ LQCG ∞˘˘ ∏˘ ˘à˘ ˘î˘ ˘e
∫É˘ª˘gE’G ø˘e º˘Zô˘dG ≈˘˘∏˘ Y åjó˘˘ë˘ dGh
√ò¡d ájÉªëdG ÜÉ«Zh ºYódG ΩGó©fEGh
.záYóÑªdG äÉYÉæ°üdG
ƒ˘˘ ˘g ¢Vô˘˘ ˘©˘ ˘ ª˘ ˘ dG Gò˘˘ ˘g{ :±É˘˘ ˘°VCG

º˘˘¶˘ f zá˘˘«˘ aÉ˘˘≤˘ ã˘ dG á˘˘£˘ HGô˘˘dG{ »˘˘a
,z¿ƒæØ˘∏˘d ø˘«˘°SÉ˘j ¿Gô˘ª˘Y ±ô˘à˘ë˘e{
,z»˘aÉ˘≤˘ã˘dG ΩÉ˘©˘fE’G õ˘cô˘e{ á˘jÉ˘˘Yô˘˘H
.kÉfÉæa 15 ¬«a ∑QÉ°T kÉ«aôM kÉ°Vô©e
É°VQ »eÉ°S ìÉààaE’G πØM ô°†M
∫É˘ª˘c ,IQÉ˘Ñ˘c ó˘ª˘ë˘e ô˘jRƒ˘dG kÓ˘ ã˘ ª˘ e
±ô°TCG ≥HÉ°ùdG ôjRƒdG kÓãªe IOÉjR
ôjRƒdG á∏ãªe …ô°üªdG Ió«æg ,»ØjQ
.»eGôc π°ü«a ≥HÉ°ùdG
õeGQ zá«aÉ≤ãdG á£HGôdG{ ¢ù«FQ »˘a zÜGOB’G á˘˘«˘ ∏˘ c{ ó˘˘«˘ ª˘ Y ,…ô˘˘Ø˘ dG
,»HƒjC’G º°TÉg .O z¿ÉæédG á©eÉL{
¿É˘æ˘Ñ˘∏˘d »˘aÉ˘≤˘ã˘dG ¢ù∏˘˘é˘ ª˘ dG{ ¢ù«˘˘FQ
.óéæe ìƒØ°U »eÓYE’G z»dÉª°ûdG

¬≤M ΩÉ©dG …CGô∏dh ...

»YÉªàL’G ¿Éª°†dG ÜGQõe
zAóH ≈∏Y OƒY{
≈˘∏˘Y ìhô˘£˘ª˘dG ¢†jƒ˘©˘à˘ dG ∫ó˘˘Ñ˘ H ΩÉ˘˘©˘ dG
ƒ˘˘ gh ,AGQRƒ˘˘ dG ¢ù∏˘˘ é˘ e ∫É˘˘ ª˘ YCG ∫hó˘˘ L
≥˘˘HÉ˘˘£˘ dG ø˘˘e ó˘˘ ©˘ °üª˘˘ dÉ˘˘ H ó˘˘ ©˘ °üj …ò˘˘ dG
ájÉæÑdG »a øeÉãdG ≥HÉ£dG ≈dEG ™HÉ°ùdG
≈dEG ∞°VCG !!äÉ°ù∏édG Qƒ°†ëd É¡JGP
¿ƒfÉb ¬«∏Y ≥Ñ£oj ΩÉ©dG ôjóªdG ¿G ∂dP
É˘˘ª˘ «˘ °S ’ äÉ˘˘°†jƒ˘˘©˘ à˘ dG á˘˘ ¡˘ é˘ d π˘˘ ª˘ ©˘ dG
∂dPh ,á˘«˘aÉ˘°VE’G äÉ˘YÉ˘°ùdÉ˘H á˘≤˘∏˘ ©˘ à˘ ª˘ dG
øe á©HGôdG Iô≤ØdG ¬«∏Y â°üf Ée ≥ah
,¿Éª°†dG ¿ƒfÉb øe á°SOÉ°ùdG IOÉªdG
IQGOE’G ¢ù∏˘é˘ e QGô˘˘b ≈˘˘∏˘ Y á˘˘aƒ˘˘£˘ ©˘ ª˘ dG
»àdG .2000/2/10 ïjQÉJ 71 ºbQ
≈°VÉ≤àj ’{ ¿G ≈∏Y áMGô°U äô¶M
≈dhC’G áÄØdG øe ¥hóæ°üdG ƒeóîà°ùe
…CG (º˘˘ ¡˘ æ˘ «˘ H ø˘˘ e ô˘˘ jó˘˘ ª˘ ˘dG) ¥ƒ˘˘ a É˘˘ eh
»˘à˘ dG á˘˘«˘ aÉ˘˘°VE’G ∫É˘˘ª˘ YC’G ø˘˘Y ¢†jƒ˘˘©˘ J
ΩGhó˘˘ dG äÉ˘˘ bhCG êQÉ˘˘ N É˘˘ ¡˘ ˘H ¿ƒ˘˘ eƒ˘˘ ≤˘ ˘j
.z»ª°SôdG
∫É˘˘≤˘ à˘ f’Gh π˘˘≤˘ æ˘ dG ¢†jƒ˘˘ ©˘ J ø˘˘ Y É˘˘ eCG
Gò˘˘ ˘ ˘ g ¿G å«˘˘ ˘ ˘ M ,êô˘˘ ˘ ˘ M ’h çó˘˘ ˘ ˘ ë˘ ˘ ˘ ˘a
ø«eóîà°ùªdG ΩÉ¶f √óªàYEG ¢†jƒ©àdG
∫É˘˘≤˘ à˘ f’G ∫ó˘˘H á˘˘«˘ £˘ ¨˘ à˘ d ¥hó˘˘æ˘ °üdG »˘˘a
á˘≤˘£˘ æ˘ e êQÉ˘˘N π˘˘≤˘ à˘ æ˘ j …ò˘˘dG ∞˘˘Xƒ˘˘ª˘ ∏˘ d
Éªc ,áeóîdG äÉ«°†à≤e πLCG øe ¬∏ªY
äÉ≤Øfh π«ãªJ{ ∫óH ¬æ«Y ΩÉ¶ædG ßëd
á˘˘£˘ ∏˘ °S á˘˘≤˘ aGƒ˘˘ e ó˘˘ ©˘ H ¿GOó˘˘ ë˘ oj á˘˘ jQGOEG
¢SÉ˘˘ ˘ °SC’G Gò˘˘ ˘ g ≈˘˘ ˘ ˘∏˘ ˘ ˘ Yh .zájÉ°UƒdG
√Qób π«ãªJ ∫óÑH ΩÉ©dG ôjóªdG ¢n üp°üoN
656 IQÉ«°S ∫óHh á«fÉæÑd Iô«d »fƒ«∏e
IQÉ˘˘ «˘ °S â©˘˘ °Vohh ,kÉ˘ jô˘˘ ¡˘ ˘°T ∫.∫ ∞˘˘ dCG
.IQGOE’G á≤Øf ≈∏Y ≥FÉ°S ™e ¬aô°üàH
RhÉéàJ »àdG äÉªjó≤àdG √òg πc ó©H
∞jQÉ°üeh ≥FÉ°ùdG áØ∏c ™e - É¡àª«b
πg .∫.∫ ø«jÓe á°ùªîdG - IQÉ«°ùdG
AGQRƒdG ¢ù∏ée ≈∏Y ìô£oj ¿CG Rƒéj
ô°†ëj »µd ΩÉ©dG ôjóª∏d »aÉ°VEG ∫óH
≥HÉW øe ∫É≤àfEG ∫óH ¿Éª°†dG äÉ°ù∏L
∫GDƒ˘ °S !!á˘˘jÉ˘˘æ˘ Ñ˘ dG äGP »˘˘ a ≥˘˘ HÉ˘˘ W ≈˘˘ dG
¬«∏Y kÉØ«°†oe ,AiQÉ≤dG ±ô°üàH ¬©°VCG
øe á©£à≤e ∫GƒeCG »g ∫GƒeC’G √òg ¿CG
≈dEG ø«Ñ°ùàæªdG πc ¥ôYh ´ƒeOh Ö©J
óæY º¡d ¢†jƒ©àc ,»YÉªàL’G ¿Éª°†dG
á˘©˘ HGô˘˘dG º˘˘¡˘ Zƒ˘˘∏˘ Hh π˘˘ª˘ ©˘ dG º˘˘¡˘ à˘ dhGõ˘˘e
¿CG Rƒéj ’ å«M ,ºgôªY øe ø«à°ùdGh
AÉ˘˘£˘ Z âë˘˘ J ƒ˘˘ dh ,É˘˘ ¡˘ «˘ ∏˘ Y ó˘˘ «˘ dG ó˘˘ à˘ ª˘ J
,ø«LÉàëeh AGô≤a ∫Ée Gòg .¿ƒfÉ≤dG
º˘˘à˘ æ˘ c GPEGh ,¬˘˘H ¢SÉ˘˘°ùª˘˘dG Ωó˘˘Y º˘˘ µ˘ «˘ ∏˘ Y
å«M ,¢†©ÑdG ºµ°†©H ø«H ¿ƒæeÉ°†àe
¬∏dÉÑa ,ºµàÑ°SÉëe ≈∏Y CGôéàj óMCG ’
¿C’ ,¿É˘jó˘dG á˘˘Ñ˘ °SÉ˘˘ë˘ e GhQò˘˘MEG º˘˘µ˘ «˘ ∏˘ Y
Ö«°üf øe ¿ƒµ«°S Ée kÉeƒj ∫ÉªdG Gòg
á˘˘ jB’É˘˘ H Ghó˘˘ «˘ ˘≤˘ ˘Jh ,ΩÉ˘˘ ˘à˘ ˘ jC’Gh π˘˘ ˘eGQC’G
,zrô˘ n¡˘ r≤˘ nJ Ó˘˘na nº˘ «˘ pà˘ n«˘ rdG É˘˘ senCÉ˘ na{ á˘˘ ª˘ jô˘˘ µ˘ dG
.ºcóæY »bÉÑdGh

º∏≤H
AGƒ∏dG
ÚeCG .O.CG
ÉÑ«∏°U ∞WÉY

Ö©˘˘°ûdG AÉ˘˘æ˘ HC’ á˘˘ Ñ˘ °ùæ˘˘ dÉ˘˘ H ÜGQõ˘˘ ª˘ dG
…òdG zø«©dG ÜGQõe{ ÉeEG ƒg ìOÉµdG
™˘Ñ˘f ø˘e ¬˘˘à˘ £˘ °SGƒ˘˘H QGô˘˘pé˘ dG CÓ˘ ª˘ oJ ¬˘˘æ˘ e
ÜGQõ˘˘ ˘ ª˘ ˘ ˘dG ¿ƒ˘˘ ˘ µ˘ ˘ ˘j É˘˘ ˘ æ˘ ˘ ˘gh ,ø˘˘ ˘ «˘ ˘ ˘©˘ ˘ ˘dG
ÜGQõ˘˘e É˘˘eCG ,»˘˘ HÉ˘˘ é˘ j’G ∞˘˘ «˘ °Uƒ˘˘ à˘ dÉ˘˘ H
∞«°UƒàdG áfÉN øª°V ∞æ°üoj í£°ùdG
ájRÉéªdG á«ª°ùàdG √ò¡a Gòd .»Ñ∏°ùdG
É˘¡˘æ˘e Oƒ˘°ü≤˘ª˘dG É˘ª˘fEG ,á˘dÉ˘≤˘ª˘dG ¿Gƒ˘æ˘©˘ d
ÜGQõ˘ª˘H{ á˘∏˘ã˘ª˘à˘ª˘dG ,á˘«˘Ñ˘∏˘°ùdG á˘«˘MÉ˘æ˘ dG
.∫RÉæªdG ìƒ£°S øY √É«ª∏d zQó¡dG
¿CG ó©H ,¬°ùØf ¢Vôa ¿Gƒæ©dG Gòg
ï˘˘jQÉ˘˘à˘ H IQOÉ˘˘°üdG ∞˘˘ë˘ °üdG É˘˘æ˘ à˘ ©˘ dÉ˘˘ W
∫hC’G ó˘˘ æ˘ ˘ Ñ˘ ˘ dG ¿G ø˘˘ ˘e .2018/4/12
…òdG AGQRƒdG ¢ù∏ée ∫ÉªYCG ∫hóL ≈∏Y
»˘˘ °†≤˘˘ j ,¬˘˘ JGP ï˘˘ jQÉ˘˘ à˘ ˘dÉ˘˘ H ó˘˘ ≤˘ ˘©˘ ˘æ˘ ˘«˘ ˘°S
ΩÉ˘˘©˘ dG ô˘˘ jó˘˘ ª˘ ∏˘ d ¢†jƒ˘˘ ©˘ J ¢ü«˘˘ °üî˘˘ à˘ H
Qƒ˘˘ °†M ∫ó˘˘ H ,»˘˘ YÉ˘˘ ª˘ à˘ L’G ¿É˘˘ ª˘ ˘°†∏˘˘ d
.ÖàµªdG áÄ«gh IQGOE’G ¢ù∏ée äÉ°ù∏L
ób AGQRƒdG ¢ù∏ée ¿CG øe ºZôdÉH ∂dPh
É¡eƒj .IóY äGôe ìô£dG Gòg ¢†aQ
CGóH ób ΩÉ©dG ∫ÉªdG ≈∏Y ¢UôëdG ¿CG Éæ∏b
Éª«a πbC’G ≈∏Y AGQƒdG ≈dEG IOƒY ’h
ø˘˘µ˘ d .kÉ˘ ≤˘ HÉ˘˘ °S ¬˘˘ °†aQ º˘˘ J É˘˘ e π˘˘ c ¢üN
ø˘ë˘f !Gò˘¡˘c ô˘Ñ˘N ™˘e Oƒ˘˘©˘ J ICÉ˘ LÉ˘˘Ø˘ ª˘ dG
ø˘˘ e ’h ,»˘˘ dÉ˘˘ ë˘ dG ô˘˘ jó˘˘ ª˘ dG ó˘˘ °V É˘˘ æ˘ ˘°ùd
,Ö°üæ˘ª˘dG Gò˘g »˘a kÓ˘Ñ˘≤˘à˘°ùe ¬˘Ø˘∏˘ î˘ «˘ °S
≥ah ´ƒ°VƒªdG Gòg ≈dEG ¥ô£àf Éææµd
¿ƒ˘˘ fÉ˘˘ b - ¿ƒ˘˘ fÉ˘˘ ≤˘ ˘dG ¬˘˘ «˘ ˘∏˘ ˘Y ¢üæ˘˘ ˘j É˘˘ ˘e
√É˘˘æ˘ Ø˘ °Uh …ò˘˘dG »˘˘YÉ˘˘ª˘ à˘ L’G ¿É˘˘ ª˘ °†dG
- ádhódG øª°V ádhO ≥∏N ¬fCÉH kÉeƒj
IOÉªdG øe áãdÉãdG Iô≤ØdG â°Vôa …òdG
Qƒ˘˘°†M Üƒ˘˘Lh ≈˘˘ ∏˘ Y,¬˘˘ æ˘ e á˘˘ °ùeÉ˘˘ î˘ dG
,IQGOE’G ¢ù∏ée äÉ°ù∏L ΩÉ©dG ôjóªdG
,É¡«a ¬∏«ãªàd øjôjóªdG óMCG Üóàæj hCG
ô°S áfÉeCG ¿ƒfÉ≤dG ºµëH π¨°ûj ¬fƒc
¿ƒ˘fÉ˘≤˘dG ΩÉ˘˘µ˘ MCG ≥˘˘ah ∂dPh .¢ù∏˘˘é˘ ª˘ dG
.¬æ«Y
≥˘˘ë˘ j π˘˘g »˘˘°SÉ˘˘°SC’G ∫GDƒ˘ °ùdG ≈˘˘≤˘ Ñ˘ j
π˘˘≤˘ f ¢†jƒ˘˘©˘ J »˘˘°VÉ˘˘≤˘ J ΩÉ˘˘©˘ dG ô˘˘jó˘˘ª˘ ∏˘ d
»a ¬æY ¢Uƒ°üæe ƒg Ée ô«Z ∫É≤àfGh
ø˘e ≈˘dhC’G IOÉ˘ª˘dG ø˘e á˘˘ã˘ dÉ˘˘ã˘ dG Iô˘˘≤˘ Ø˘ dG
.1999/9/1 ïjQÉJ 1218 Ωƒ°SôªdG
äÉ˘˘ °ù∏˘˘ L Qƒ˘˘ °†M ¢†jƒ˘˘ ©˘ ˘J π˘˘ jó˘˘ ©˘ ˘ J{
áÄ«gh ¿Éª°†dG ¥hóæ°U IQGOEG ¢ù∏ée
π«°UÉØàH AiQÉ≤dG ¥pôZoCG ød ?z¢ù∏éªdG
ô˘jó˘ª˘dG ≥˘M Ωó˘Y ≈˘∏˘ Y ó˘˘cDƒ˘ J ,á˘˘«˘ fƒ˘˘fÉ˘˘b

kÉ°Sóæ¡e ¿ÉªãY óªMCG óªëe

15 `dG ¿ƒfÉæØdG

:ºg ¿ƒcQÉ°ûªdG ¿ƒfÉæØdG
ÖdÉZ ,§«Y ódÉN ,ø«°SÉj ¿GôªY
,á˘ª˘jô˘c ô˘«˘gR ,∑ƒ˘˘∏˘ e ΩÉ˘˘°ùH ,ÖdÉ˘˘Z
ô˘eÉ˘°S ,Üƒ˘jCG »˘˘fƒ˘˘W ,ô˘˘cÉ˘˘°T ô˘˘eÉ˘˘Y
,…QƒN ∫Éæe ,∑ƒ∏e áª°SÉH ,ø«°SÉj
á˘æ˘eBG ,ø˘«˘°ùM Ωõ˘eR ,ÆÉ˘Ñ˘°üdG ió˘g
É˘°TQh êÉ˘˘ë˘ dG ø˘˘°ùM ,ó˘˘YQ ∂jƒ˘˘©˘ dG
.ø«°SÉj
á˘ª˘∏˘c º˘K á˘jGó˘H »˘æ˘Wƒ˘dG ó˘«˘°ûæ˘˘dG
É¡«a ÖMQ …ô°üªdG ∫Éªc øe ºjó≤J
¢Vô˘©˘ª˘dG ø˘Y kÉ˘Kó˘˘ë˘ à˘ e Qƒ˘˘°†ë˘˘dÉ˘˘H
.¬«a ø«cQÉ°ûªdGh

ø«°SÉj ¿GôªY

∫Éb ø«°SÉj ¿GôªY ¢Vô©ªdG º¶æe
:¬àª∏c »a

¿ÉªãY óªMCG óªëe ÜÉ°ûdG

á˘°Só˘æ˘¡˘dG{ »˘a ¢Só˘æ˘¡˘e IOÉ˘¡˘ °T
:É¡dÉf zá«fóªdG
ø˘e ¿É˘ª˘ã˘Y ó˘ª˘MCG ó˘ª˘ë˘e ÜÉ˘°ûdG
Ωƒ˘∏˘©˘dGh É˘«˘Lƒ˘dƒ˘æ˘µ˘à˘dG á˘˘©˘ eÉ˘˘L{
.zá«°ùfôØdG á«fÉæÑ∏dG á«≤«Ñ£àdG
¥ƒ˘˘ ˘ ˘≤˘ ˘ ˘ ë˘ ˘ ˘ dG ™˘˘ ˘ ˘«˘ ˘ ˘ ª˘ ˘ ˘ ˘L ™˘˘ ˘ ˘ e{
√ò˘˘¡˘ H á˘˘£˘ Ñ˘ Jô˘˘ ª˘ ˘dG äGRÉ˘˘ «˘ ˘à˘ ˘eE’Gh
.zIOÉ¡°ûdG
.OÉªY ƒHCG ódGƒdGh óªëªd ∑hôÑe
.ΩÉeC’G ≈dEGh



 AÉ©HQC’G

«المؤتمر العلمي ألمراض الباركنسون»
مضــامين إنســانية،
أهداف سـامية ورؤية
ال حدود لها في خدمة
األشخاص ذوي اإلعاقة

ّ
نظمت أكاديمية الرحمة التابعة لمج ّمع
الرحمة الطبي« ،اليوم العلمي الثامن» تحت
عنوان:
Evolution de la Physiothérapie
pour la maladie de Parkinson:
?Où sommes-nous maintenant
وذلك بحضور نقيب أطباء الشمال الدكتور
عمر عياش ممثالً بالدكتور ميشال الجمل،
نقيب المعالجين الفيزيائيين في لبنان الدكتور
أنطوان عبود ،وزير العمل االستاذ محمد
كبارة ممثالً باألستاذ سامي رضا ،العميد
هالة الشهال ممثلة رئاسة الطبابة العسكرية

في الشمال ،رجل الخير األستاذ كميل مراد،
رئيس قسم العالج الفيزيائي في الجامعة اللبنانية
الدكتورة دانيا عوض ،رئيس قسم القبالة القانونية
في الجامعة اللبنانية الدكتور احمد المل ،المدير
اإلداري والمدير الطبي في مستشفى ألبير هيكل
والمدير اإلداري في مستشفى الحنان .كما شارك
في هذا اليوم عدد كبير من المعالجين الفيزيائيين
من الشمال وبيروت وطالب الجامعات اللبنانية
واألنطونية والعائلة المقدسة.
بعد النشيد الوطني اللبناني رحبت مديرة التأهيل
في مج ّمع الرحمة الطبي بالحضور وشكرتهم على
تلبية الدعوة للمشاركة في هذا اليوم العلمي ،كما

ألقت الضوء على أهمية إختيار موضوع «مرض
الباركنسون» حيث أن��ه أصبح من األم��راض
المزمنة األكثر إنتشارا ً ويتطلب تضافر الجهود
من كافة القطاعات الصحية لتأمين حياة أفضل
سية والحركية والنفسية.
للمرضى من الناحية الح َ

األنطونية وجامعة العائلة المقدسة ،وقد أقيم
على الهامش ورشة عمل متخصصة بعالج
مرض الباركنسون بمشاركة فريق إيطالي
متخصص في عالج االم��راض العصبية
والحسية – حركية.

وقد تضمن اليوم العلمي أربع حلقات ،تناولت
مجموعة من العناوين المرتبطة بالباركنسون بين
النظرية والعملية ،حاضر فيها متخصصون من
األطباء واألكادميين والمعالجين الفيزيائيين .وقد تم
ي بالتعاون مع نقابة المعالجين
هذا البرنامج العلم ّ
الفيزيائيين ومع كليات الصحة العامة في الجامعة
اللبنانية (في فرعيها األول والثالث) والجامعة

أما حلقات اليوم العلمي فقد تناولت آخر ما
توصلت إليه األبحاث العلمية في تقييم
وع�لاج مرضى الباركنسون من الناحية
الطبية والجراحية والتأهيلية.
وفي الختام جرى توزيع شهادات تقدير
وشكر للمحاضرين وش��ه��ادات مشاركة
للحاضرين.

تدشين المرحلة األولى من مستشفى األشخاص ذوي اإلعاقة في «مجمع الرحمة الطبي»
نسعى من خالل هذا المشروع إلنشاء مستشفى متكامل من حيث التجهيز والخبرات والعناية التقييمية والطبية والعالجية والفيزيائية لنرتقي
بالمرضى ذوي اإلعاقة الى مستوى الخدمات المقدمة في أفضل المستشفيات العالمية.

على هامش اطالق مؤتمر أمراض الباركنسون تم تدشين المرحلة األولى من
مستشفى الرحمة التخصصي الذي سيؤمن الخدمات األساسية لألشخاص
من ذوي االحتياجات الخاصة ،فباإلضافة إلى المختبرات الطبية وأقسام
األشعة والعيادات الخارجية سيكون بوسع المرضى االستفادة من خدمات
أقسام العالجات المائية وغرف العمليات الجراحية والمجهزة خصيصا ً
لحاالت اإلعاقة ومتطلباتها ،هذا المشروع هو خالصة رؤية العام 2022

والخطة االستراتيجية الخمسية التي تم البدء بتنفيذها منتصف العام 2017
ومن المتوقع أن ينتهي المشروع على مراحل وفق اإلمكانات المتوفرة.
هذا المشروع سيؤمن التكامل في الخدمات الطبية والعالجية واالستشفائية
لألشخاص من ذوي االحتياجات الخاصة وسيمنحهم األمان والقدرة على
العيش باستقاللية وسيؤمن االستدامة في تأمين الخدمات الطبية والرعاية
الصحية التي يحتاجونها.
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IQÉjõdG ôNCÉàd IƒNC’G ÖàYh áÑëªdGh ôjó≤àdÉH º¡à∏Ñ≤à°SEG

¢ù∏HGôW »a ÜôY AGôØ°S 7
?¿ƒbÉÑdG 15 `dG AGôØ°ùdG øjCG øµdh
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.AÉæ«ªdG .AGôØ°ùdG óMCG ∫Éb Éªc - á∏«ªédG QõédG ≈dEG ájôëH ágõæH GƒeÉb å«M
…QÉîÑdG ô«Ø°ùdG É¡dÉªgEGh ÉgOƒLƒH Ió«Mh - ¿ÉæÑd »a Ió«MƒdGh
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¿É£ëb êÉëdGh OGôe π«ªc ∫ÉªYC’G πLQh .OGôe π«ªc óªëeh OGôe
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