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مارية  اإعدا المهند�سة الم
ي  ] دالها ينة ع

توج��د مرحل��ة مهم��ة ف��ي مدين��ة 
االإنت��داب  مرحل��ة  ه��ي  طرابل���س 
ه��ذه   .)1943-1920( الفرن�ص��ي 
المرحل��ة لعبت دوراً كبيراً في التاأثير 
عل��ى المجتم��ع والمدار���س والمباني 
فيها، بالرغم من اأن احتاللها كان لفترة 
زمنية ق�صيرة بالن�صبة لغيرها اإال انها 
تمث��ل المرحل��ة االإنتقالية بي��ن العهد 
اإذ  الجمه��وري.  والعه��د  العثمان��ي 
تو�صعت المدينة خالل هذه الفترة اإلى 
خارج المدين��ة القديمة وبداأت تنفتح 
على كل جدي��د وتندمج بنمط الحياة 
المدني��ة، فب��داأ التوج��ه اإل��ى النم��ط 
البح��ر،  باإتج��اه  للعم��ران  الحدي��ث 
ف�ُصقت ال�ص��وارع العري�ص��ة وظهرت 
المباني بطريقة مختلفة عن �صابقاتها 
الحي��اة  متطلب��ات  م��ع  وتتما�ص��ى 
الحداثوي��ة  واالإتجاه��ات  الحديث��ة 
البن��اء  يك��ون  بهند�ص��ة  الجدي��دة 
المهم��ة  عنا�ص��رها  اأح��د  االأوروب��ي 
يمتزج من التراث القديم للمدينة. لكن 
هذه المرحلة لم ُي�ص��َلط عليها ال�صوء 
كثي��راً ول��م يكت��رث الأمره��ا اأحد رغم 
اأهميتها وبالرغم م��ن اأن هناك العديد 
من المبان��ي التراثية الت��ي تعود اإلى 
هذه الفترة موجودة في جميع �صوارع 

طرابل�س ووجودها ُيذكرنا فيها.
مي ب  سار ع

رية  اأ ة  اري مة   
ومن اأحد اأهم ال�ص��وارع الرئي�ص��ية 
المهمة في مدينة طرابل�س هو �ص��ارع  
»عزم��ي ب��ك« اإذ ل��ه  قيم��ة تاريخي��ة 
واأثري��ة وذلك من خالل المراحل التي 
مر بها. �ُصَيدت االأبنية فيه على مراحل 
ع��دة، ه��ذه المراح��ل ه��ي م��ن العام 
االإنت��داب  مرحل��ة   1943  -1920
الفرن�ص��ي ومن الع��ام 1950- 1970 
مبان��ي الجمهورية وم��ن العام 1980 
�ُصيدت المباني الع�صرية. هذا ال�صارع 
يمتلك خ�ص��ائ�س معماري��ة مهمة في 
فت��رة االإنتداب الفرن�ص��ي وما تبعها، 
باالإ�ص��افة اإل��ى اأن��ه اإ�ص��قاط لخلي��ط 
معماري متنوع واأ�صلوب فريد للمزج 
خ��ط  عل��ى  والحداث��ة  الت��راث  بي��ن 
م�ص��تقيم واح��د. ولكنه حالي��اً بحالة 
اإهم��ال وتخري��ب وت�ص��ويه لمباني��ه 
المراقب��ة  غي��اب  ظ��ل  ف��ي  االأثري��ة 
والحر���س على الت��راث للحفاظ على 
�ص��كلها االأ�صلي وعلى ن�صيج ال�صارع، 

)�صورة رقم 1(.
ة  مال ها  بوا م 

ة  ر
تميزت االأبنية التقليدية في �ص��ارع 
«عزمي بك» بواجهاتها الخارجية ذات 
الناحي��ة الجمالي��ة والُزخرفية عك�س 
االأبنية الحديث��ة التي لم تعد تحتوي 
عل��ى اأي ن��وع م��ن اأن��واع الزخرف��ة 

والطابع التراثي. 
وه��ذا ي��دل عل��ى تدن��ي االإهتم��ام 
بالفنون الزخرفية واللحاق بالمو�صة 
الع�ص��رية ومواكب��ة الحداث��ة عل��ى  
ح�صاب التراث التقليدي. واالإ�صتدالل 
وا�صح من خالل الفرق بين الواجهات 
التقليدي��ة والواجه��ات الحديث��ة في 
ال�صارع، حيث اأنه في ال�صكل الخارجي 
تعك���س   1943  -1920 مبان��ي  ف��ي 
الواجهة �ص��كل الم�ص��طح الداخلي من 
خ��الل )الخرج��ة( الت��ي ه��ي البه��و 
الو�ص��طي في البيت. وهذا ما نراه في 
م�صطحات المباني التقليدية في عزمي 
بك. اإذ ان البهو الو�صطي هو النموذج 
الُمهَيم��ن فيه��ا، حي��ث يتج��ه البه��و 
الو�ص��طي والواجه��ة الرئي�ص��ية نحو 

الرئي�ص��ي،  ال�ص��ارع  ال�ص��مال، حي��ت 
)�صورة رقم 2(.

سر  عنا ل  عام  
ديد

 واللقاء نظرة مب�صطة على المباني 

في هذا ال�صارع نالحظ اأن البيوت في 
»�ص��ارع عزمي« هي مب��اٍن ذات هيكل 
اإن�صائي م�صنوع من الباطون الم�صلح 

والمتعدد الطبقات.
ف��ي ع��ام 1925 اأ�ص��بحت المباني 
الخر�ص��انية النموذج الجديد للمباني 

ال�ص��كنية ف��ي المناط��ق الح�ص��رية، 
واأُدخلت عنا�ص��ر جديدة على واجهة 

المبنى، ت�صم ال�صرفة والخرجات.
اأما البهو الو�صطي فهو المكان الذي 
تجتمع فيه العائلة والمرور من خالله 
اإل��ى باق��ي الغ��رف، وه��و على �ص��كل 

طول��ي ويمتد اإلى كام��ل عمق البيت، 
يت��راوح عر���س البهو الو�ص��طي بين 
3.5 اإلى 4 اأمتار ويعود ذلك اإلى مقدار 

طول الواجهة.
يق��ع البه��و الو�ص��طي ف��ي و�ص��ط 
البيت، وتوزعت حوله الغرف، وبقي 

المطب��خ والحم��ام ف��ي ط��رف المم��ر 
ال�ص��يق المو�ص��ل اإل��ى المدخل وهو 
الممر الوحي��د في البيت، وتتم تهوية 
واإن��ارة المطب��خ والحم��ام م��ن خالل 
النافذة المطلة على الواجهة الجانبية 

اأو الواجهة الخلفية.
ر ا نى  د م �س

الق��رن  م��ن  االأول  الن�ص��ف  ف��ي 
الع�صرين �ُصَيد مبنى نادر في العمارة 
ال�ص��كنية في »�صارع عزمي بك« حيت 
يقع محور البهو الو�ص��طي في و�ص��ط 
الواجه��ة مفت��وح من خ��الل الفتحات 
الم�صتطيلة الثالثية ال�صكل المطلة على 
�ص��رفة ناتئ��ة م��ن الباط��ون لتاألي��ف 
متماث��ل عل��ى جانب��ي ه��ذا المح��ور، 

)�صورة رقم 3(. 
عام  

اطون الم�سل  ال �سمن  ا
اإبت��داًء م��ن الع��ام 1930 اأ�ص��بح 
االإ�ص��منت اإنتاجاً محلي��اً ومتوفراً في 
اإدخ��ال  واإن  العال��م،  اأنح��اء  جمي��ع 
الباط��ون الم�ص��لح كمادة بناء �ص��اعد 

على تطور هذه العمارة. 
فف��ي العام 1930 ظه��ر نمط جديد 
من المباني في ال�صارع ت�صمى الوكالة 
وذل��ك بتق�ص��يم واجه��ة المبن��ى اإل��ى 
عمودي��ة  اأق�ص��ام  ثالث��ة  اأو  اإثني��ن 
ويتو�ص��طها درج، ه��ذا النم��وذج م��ن 
المباني المتال�صقة التي ُت�صكل واجهة 
ال�ص��ارع، هذه الواجه��ات مرتفعة عن 
االأر�س وت�ص��ل اإل��ى االأربعة طوابق 
وتتو�صطها عدة خرجات على الواجهة 
تكون موازية لل�ص��ارع، )�ص��ورة رقم 

 .)4
ث��م ط��راأ بع���س التغيي��رات عل��ى 
المن�ص��اآت، حيث اأ�ص��ُتبدلت ال�ص��رفة 
المركزية ب�ص��رفات على جانبي البهو 
ط��ول  كام��ل  الإ�ص��تخدام  الو�ص��طي 
الو�ص��طي  البه��و  واأ�ص��بح  الواجه��ة 
مفتوح��اً عل��ى الخرج��ة الت��ي اأعطت 
م�صاحة داخلية للقاعة المركزية، كما 

�صمحت بروؤية اأو�صع اإلى الخارج. 
ه��ذه المبان��ي تتاأل��ف م��ن اأكثر من 
�ص��قة ف��ي الطاب��ق الواحد على �ص��كل 
�ص��غير،  بمقيا���س  �ص��كنية  وح��دات 
الوحدة ال�ص��كنية تتك��ون من مبنيين 
تحت��وي عل��ى �ص��قتين ف��ي الطاب��ق 
الواحد، يتو�صطهما الدرج وهو الجزء 
الم�ص��ترك بينهم��ا بمواجهة ال�ص��ارع 
وه��ذا ما نراه ف��ي ال�ص��ورتين رقم 4 

و5.
ا  نى ا م

وحت��ى منت�ص��ف القرن الع�ص��رين 
كانت االأبنية ب�صكل وحدات متكاملة، 
وهذا ما نراه في »مبنى االآغا« هو بناء 
فريد من نوعه في »�صارع عزمي« وهو 

مثال اإ�صتثنائي للوحدات ال�صكنية.
وه��ذا البناء ه��و على �ص��كل تواأم،  
يتاألف من �ص��قتين في الطابق الواحد 
ويرتف��ع اإل��ى اأربع��ة طواب��ق، مدخل 
البناء مواجه لل�صارع، اأما الدرج الذي 
ُي�ص��كل الحركة العمودية في المبنى، 
فه��و موج��ود ف��ي الواجه��ة الخلفية 
المطلة على �صارع المطران. )ال�صورة 

رقم 6(.
ابا بناية ال

كم��ا ن��رى اأي�ص��اً بناية الباب��ا التي 
تتمي��ز ف��ي »�ص��ارع عزم��ي« ب�ص��كلها 
المثلت ولها ث��الث واجهات تطل على 
عدة جه��ات والتي يظه��ر التحول في 
عنا�صرها المعمارية حيث التوجه اإلى 
اأ�صكال ب�ص��يطة في الخرجات )ال�صكل 
الم�ص��تطيل(، واجهة «البابا» تنق�صم 
اإلى ق�صمين عموديين ويتو�صطها درج، 
خرج��ات الواجه��ة موازي��ة لل�ص��ارع 
لت�ص��كل جدران��اً كبي��رة عل��ى ط��ول 

اأبنية ذات قيمة تاريخية واأثرية:

تطّور �سارع »عزمي بك« من الإنتداب الفرن�سي اإلى اليوم

رقم 1: �صورة جوية تعود اإلى العام IFPO( 1936( الإمتداد العمراني من �صاحة التل اإلى »�صارع عزمي بك«خطيب

رقم 7: بناية محمد البابا، وتعود اإلى اأواخر الثالثينيات

�صورة لـ »�صارع عزمي« تعود اإلى العام 1960
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رقم 3: القاعة المركزية مفتوحة مبا�صرًة على ال�صرفة رقم 6: وكالة عبدال�صالم وجيه ح�صين اأغا، تعود اإلى العام 1934

رقم 8: بروز الفرندات وهي �صقف ناتىء مغطاة ب�صقف فوقها وعالية عن م�صتوى 
الأر�س، محمولة على اأعمدة

رقم 9: هذا النموذج من المباني الفخمة باإمتياز والُملفت  للنظر من حيث الحجم، 
رقم 4: مبنى المولوي، يتو�صطه الدرج مع عدة خرجات على الواجهةوالأ�صلوب المبتكر

رقم 5: مبنى يتو�صطه الدرج مع عدة خرجات مركزية و�صرفات جانبية منف�صلة على الواجهةرقم 2: �صورة تعود اإلى العام 1940، وتظهر ال�صقق ال�صكنية في الطوابق الأر�صية في ال�صارع

ال�ص��ارع الرئي�صي وال�ص��ارع الفرعي 
فهي ت�صكل واجهة طويلة بحدود 60 
متراً على جهتي ال�ص��ارع. )ال�صورة 

رقم 7(.
�سم  ر  إ�سمن  درا ا

دا هر الفر هة  الوا
في الثالثينيات، �صمحت اإمكانيات 
وقدرات االإ�ص��منت ب��اأن يظهر تغيير 
في ت�صميم الواجهة فبداأت ال�صرفات 
اأو�ص��ع  وت�ص��بح  تتغي��ر  ال�ص��يقة 
وا�ص��ُتعملت االأعم��دة م��ن الباط��ون 
الم�ص��لح على الفرندا المركزية وهو 
ت�ص��ميم راٍق وفيه الكثير من الذوق، 
فنرى اأن ال�ص��رفة مفتوحة على طول 
البه��و الو�ص��طي ومف�ص��ولة عنه من 

خالل الفتحات الم�ص��تطيلة ال�ص��كل. 
يتبع هذا المبنى �صكل حدود االأر�س 
فالبه��و الو�ص��طي ي�ص��ُغل كامل عمق 
المبنى وعر�ص��ه ي�ص��ل اإلى 4 اأمتار 
وهو �ص��قتان في الطاب��ق، هذا البناء 
ممكن و�صفه باأنه من المباني الفخمة. 

)ال�صورة رقم 8(.
هو  ال اية   مفهوم  ل
تفى  اإ د   ب ي  الو�س

المو هر 
عزمي«،  »�صارع  زاوية  على 
جدرانه  بناء  يقع  التوب«  »تقاطع 
يتبع �صكل حدود االأر�س ويعود اإلى 
عام  1930 وهو من الطراز »االآرت 

ديكو«.

البن��اء  ف��ي  االإ�ص��تراتيجية  ه��ذه 
جدي��دة حي��ث تتاأل��ف واجهات��ه من 
النوافذ الجانبية المطلة على ال�صارع 
الرئي�صي وال�صارع الفرعي اأما واجهة 
الخرجة فتقع على زاوية المبنى مع 
نوافذ وا�صعة، وتم ت�صميمها باأ�صلوب 
جامد، كعن�صر م�صاعد لتحديد موقع 

البهو الو�صطي. )ال�صورة رقم 9(.
ظل مفه��وم البهو الو�ص��طي لغاية 
العام 1940 في »�ص��ارع عزمي بك«، 
فيما اختفى البهو الو�صطي في االأبنية 
التقليدية في �صارع عزمي ابتداًء من 
الع��ام 1950 وحل مكانه الموزع في 
الأ�ص��باب  الداخل��ي وذل��ك  التق�ص��يم 
تتعل��ق بالتغييرات المعي�ص��ية التي 

فر�صتها اأنظمة الحياة.

ة  را ة  مال مة  ب سار 
�س فا على   بد م ال

يتبين مما �صبق اأن هذا ال�صارع في 
مدينة طرابل�س يمتل��ك قيمة جمالية 
وتراثي��ة وتاريخية ال بد من الحفاظ 
عليها وخ�صو�ص��اً انه ق��د مَر بفترات 
ومراح��ل تاريخية كثيرة من التطور 
الثقاف��ي والمعماري. باالإ�ص��افة اإلى 
اأن��ه ُيمث��ل نموذج��اً ل�ص��وارع عديدة 
مماثلة في مدين��ة طرابل�س وعليه ال 
ب��د م��ن الحف��اظ عل��ى ن�ص��يج ه��ذا 

ال�صارع.
�سوي  ة  الم�سا ق  واب ال

ي  را ل�سار 
في المقاب��ل، نالحظ اإرتفاع معدل 

االإ�صتثمار ال�صطحي والعام في �صارع 
عزم��ي م��ن حي��ث اإ�ص��افة طواب��ق 
جديدة ف��وق المبان��ي القديمة وهي 
عملية ت�صويه ُمحتم للبناء التقليدي 
ويفق��ده بريق��ه وطابع��ه ب��دون اأخذ 

النظر لتاريخه التراثي.
كما اأن تغيير �ص��كل واجهة المبنى 
ي��وؤدي اإلى ت�ص��ويه الطاب��ع التراثي 

ويفقد قيمته الجمالية.
وعلي��ه ال ب��د م��ن خف���س مع��دل 
االإ�صتثمار فيه وبهذه الطريقة ممكن اأن 
نحافظ على بقاء هذه االأبنية من ج�صع 

الم�صتثمرين المفتقدين لفهم التراث.
وفي حال االإ�صافة على البناء ال بد 
م��ع  متجان�ص��ة  بطريق��ة  يك��ون  اأن 

المبنى.

وف��ي اإع��ادة ترمي��م المبنى يجب 
المحافظ��ة على �ص��كله االأ�ص��لي كما 
المبن��ى  ف��ي حج��م  التغيي��ر  ُيمن��ع 

وخا�صًة تفا�صيل الواجهة.
وال ب��د م��ن وجود �ص��يانة دورية 
ومراقب��ة م��ن قب��ل لج��ان مخت�ص��ة 
وباإ�ص��راف مهند�ص��ين مخت�صين في 
الترمي��م للحف��اظ على قيمة »�ص��ارع 
لم��ا يمثل��ه ه��ذا  عزم��ي« ومحيط��ه 
ال�ص��ارع م��ن مكان��ة مهم��ة لمدين��ة 

طرابل�س واأهلها.
اأ�ضت���اذة  معماري���ة،  مهند�ض���ة   [
ف���ي  العم���ارة«  ف���ي »ق�ض���م  محا�ض���رة 
�ضابق���ًا(.  )المن���ار  المدين���ة«  »جامع���ة 
وحائ���زة على �ضهادة ما�ضت���ر في الآثار 

والترميم من »الجامعة اللبنانية«
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مكتب المهندس بشار المصري 
للهندسة والمقاوالت

طرابل�س - اأبي �سمراء مفرق 
م�ست�سفى ال�سفاء - بناية 

اأحمد عوي�سة - طابق اأر�سي

المهند�س اإيهاب ب�سار الم�سري 
819 334 03مهند�س معماري المهند�س ب�سار الم�سري 

766 812 03مهند�س مدني

املواصفات الداخلية:
-أبواب املدخل الرئيسي من خشب املاسيف والـ MDF ملبس 

قشرة
-األبواب الداخلية من اخلشب السويدي واملعاكس

-املطبخ من الغرانيت وخشب الالمايكا
-ديكور جفصني للمدخل والصالون

-أرضيات املدخل والصالون من السرياميك املمتاز 80 × 80

-بورسالن املطبخ واحلمامات من النوع املمتاز
-أرضيات غرف النوم من السرياميك املمتاز 60 × 60

PPR متديدات الصحية-PPR متديدات الصحية-PPR

-اخلالطات واحلنفيات نوع ممتاز
Encastré )متديدات الصحية )بياض-

-التمديدات الكهربائية كابالت لبنان او ما يعادله
-الدهان طرش سوبر كاوتشوك

املواصفات اخلارجية:
- الواجهات 60% من احلجر الطبيعي

- مدخل البناء من الغرانيت وديكور جفصني
- اجلدران اخلارجية مزدوجة لعزل احلرارة والصوت

- موقف سيارة لكل شقة
- أملنيوم سيدم 2000

TV انرتفون لكل شقة مع -

بناء السيدين: جوزيف ديب وبشار المصري

المهند�س ح�سام عثمان 
مهند�س معماري
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www.saniturka.com

Special price for construction projects
All products made in Turkey

Kale Ceramic

Belinza
Furniture

GPD

Bocchi

SANI TURKA S.A.R.L - Sanitary & Ceramic Tiles

0096 1 6  4 09 37 9          0096 1 7 6  97 1 003
S an i T ur ka          S an i_ T ur ka          S an i.tur ka.co@g mail.com
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يا * ب�سام 
مم��ا ال �ص��ك في��ه، اأن االزمة ال�ص��ورية قد 
اأّثرت منذ بداياتها على الو�ص��ع االقت�صادي 
�ص��مااًل وال �ص��يما في طرابل�س، فنحن نعاني 
انخفا�س اال�ص��تثمارات وال �صيما في القطاع 
العقاري، الذي اأّثر فعلياً على قطاع الهند�صة 
والمهند�ص��ين، ونتطلع اإلى فر�ص��ة اأكبر مع 
موؤتمر »�ص��يدر« ومقرراته، كم��ا اأننا نتطلع 
اإلى الحكومة المقبلة التي �صي�صكلها الرئي�س 
عل��ى  �ص��تحافظ  كونه��ا  الحري��ري،  �ص��عد 
اال�ص��تقرار واإطالق عملي��ة اإعادة النهو�س، 

وناأمل اأن تحقق ما ن�صبو اليه في ال�صمال.
اإن نقابتن��ا التي باتت من�ص��ًة اقت�ص��ادية 
وعلمي��ة وانتاجي��ة، تراقب ع��ن كثب تطور 
االأم��ور، ول��م تقف مكتوف��َة االأي��دي، كونها 
تعتب��ُر ج��زءًا ال يتج��زاأ من عملية �ص��ناعة 
القرار �ص��مااًل، وبالتالي فاإننا نطمح لتحريك 
�ص��مااًل  المتباط��ئ  العق��اري  الرك��ود  ه��ذا 
لبن��ان،  كل  ف��ي  كم��ا  وعا�ص��مته طرابل���س 

الأ�صباب عدة، منها:
-اأنَّ ه��ذا القط��اع يرتب��ط ارتباط��ا وثيقا 
بنقابة المهند�صين وعملها، التي ت�صرُف على 

رخ�ِس البناء.
م��ن  كبي��رًا  ع��ددًا  النقاب��ة  ل��دى  -اأنَّ 
المهند�ص��ين، جلهم تخ�ص�ص��وا في مجاالت 
الهند�صة المختلفة وهي القطاعات المرتبطة 

تماماً بالعقار.
-اأن قط��اع العق��ار الذي يعتب��ر ثاني اأهم 
قط��اع في البالد بع��د الم�ص��ارف، باعتباره 
يمتل��ك م��الءة مالي��ة كبي��رة، ال ينبغ��ي اأن 
ي�ص��تمر في حالة المراوح��ة والتراجع، الأن 
ذلك �ص��يعني اأن كل االقت�صاد في البلد لي�س 

بخير.
لقد و�صعنا خارطة طريق وبنكاً لالأهداف 
من خالل اتفاقات ال�ص��راكة التي نعقدها مع 
مجموع��ات فاعل��ة في المنطق��ة اأو من خالل 
اال�ص��تراتيجيات الت��ي نبني عليه��ا كمجل�س 
ال�ص��البة  الفج��وة  ردم  به��دف  للنقاب��ة، 
ومحاولة النهو�س االقت�صادي بالبلد، حيث 
مالي��اً  راف��دًا  نك��ون  اأن  فعلي��اً  المطل��وب 

للخزين��ة، كما اأننا نريد اأن تكون 
ف��ي  ا�ص��تثمارات عالي��ة،  هن��اك 
طرابل���س وال�ص��مال ولكنه��ا م��ا 
موؤ�ص��راتها  االأ�ص��ف  م��ع  ت��زال 

�صالبة.
الجمي��ع يعلم، اأن ثمة تباطوؤًا 
في قطاع العقار، بانتظار انقالب 
بع��د  ايجاب��اً،  االأو�ص��اع 
الت��ي  النيابي��ة  اال�صت�ص��ارات 
اأف�صت الى تكليف الرئي�س �صعد 
الحكوم��ة،  ت�ص��كيل  الحري��ري 
انطالق��اً م��ن هن��ا، نح��ن نع��ول 
كثيرًا على الحكومة المقبلة التي 
�صي�ص��كلها دولة الرئي�س ال�ص��يخ 
لدي��ه  ال��ذي  الحري��ري،  �ص��عد 
طم��وح،  اقت�ص��ادي  برنام��ج 
للنهو�س بال�صمال، وقد خ�ص�س 
لل�ص��مال  »�ص��يدر«  موؤتم��ر 
ملي��ارات   3 نح��و  وطرابل���س 
تكبي��ر  اأم��ام  نح��ن  اأي  دوالر، 
لحج��م االقت�ص��اد �ص��مااًل، حيث 
�صيخ�ص���س نح��و 40 ف��ي المئة 
من هذه االأموال للقطاع الخا�س، 

وه��و م��ا يعن��ي تفعي��ل دور ال�ص��راكة بي��ن 
القطاعي��ن العام والخا�س، التي من �ص��اأنها 
تن�ص��يط القطاع��ات المنتج��ة للتقلي��ل م��ن 
والجم��ود  المرتفع��ة  البطال��ة  من�ص��وب 
االقت�ص��ادي الذي ي�ص��غط على المواطنين 

والم�صتثمرين في اآن.
م��ن هن��ا، علين��ا الرب��ط م��ا بي��ن الواقع 
ال�ص��عيف عقاري��اً وم��ا بي��ن نتائ��ج موؤتمر 
»�ص��يدر« الذي جاءت ح�صيلته 11.8 مليار 
دوالر، ودور المقاولي��ن والم�ص��تثمرين في 
المرحل��ة المقبلة وم�ص��اهماتهم ف��ي تطوير 
البن��ى التحتية، الت��ي ينبغي اأن تترافق مع 
اال�ص��الحات خ��الل عملي��ة  م��ن  مجموع��ة 

انطالق حركة االعمار الجديدة.
كنقابة مهند�ص��ين، نرى باأن »�صيدر« وما 
�صي�صحبه من م�صاريع في ال�صمال، �صيحرك 
الواق��ع الحال��ي، كم��ا اأن��ه �ص��يفعل الحركة 
االقت�ص��ادية في البل��د كونه انطلق من مبداأ 

اقت�صادي بحت، واالأمل يحدونا جميعاً باأن 
يحقق هذا الحراك االقت�ص��ادي معدالت نمو 
في االقت�صاد تراوح بين 4 و6 في المئة. اإن 
تن�ص��يط قط��اع البن��اء �ص��يخلق فر�س عمل 
بع�ص��رات االآالف ما يعزز االقت�صاد، كما اأن 
من �صاأنه تاأمين فر�س العمل لل�صوريين، بما 
يخفف ال�صغط االقت�صادي الناجم عن اأزمة 
الن��زوح الأن الي��د العاملة ال�ص��ورية ت�ص��كل 
تقليدي��ا ج��زءا كبي��را من العمال��ة في قطاع 

البناء.
لنقاب��ة  ال�ص��نوي  التقري��ر  ك�ص��ف  لق��د 
المهند�ص��ين تراُجعاً ف��ي قابلّي��ة المطّورين 
العقارّيي��ن تج��اه اال�ص��تثمار ف��ي م�ص��اريع 
عقارّية جديدة في نطاق االأبنية ال�صكنّية في 
ة االأبنية ال�صكنّية  لبنان. لقد انخف�صت ح�صّ
م��ن مجم��وع االأبنية الجديدة ف��ي لبنان من 
اإل��ى  الع��ام 2016  المئ��ة ف��ي  82.30 ف��ي 
79.46 في المئة في العام 2017، مع العلم 
اأّنها الفئة الوحيدة التي �صهدت انكما�صاً بين 

كاّفة وجهات اال�صتخدام.
كما وتراجعت م�ص��احات رخ�س 
البناء لالأبنية الجديدة واالإ�صافات 
م��ن 7.50 ماليي��ن مت��ر مرّب��ع ف��ي 
الع��ام 2016 اإلى 6.85 ماليين متر 
كم��ا   .2017 الع��ام  ف��ي  مرّب��ع 
االإجمالّي��ة  الم�ص��احات  انخف�ص��ت 
لرخ���س البن��اء من حوال��ى 9.94 
ماليين متر مرّبع اإلى 9.27 ماليين 
مت��ر مرّبع، وهو اأدنى م�ص��توى لها 
منذ الع��ام 2011 على االأّقل، االأمر 
الرك��ود  حال��ة  يعك���س  ال��ذي 

االإقت�صادي التي تمّر بها البالد.
وقد ا�ص��تحوذت محافظتا بيرون 
��ة االأ�صد من  وجبل لبنان على ح�صّ
رخ�س البناء الجديدة )49.05 في 
المئ��ة( خالل الع��ام 2017، تلتها، 
وبف��ارٍق كبي��ر، محافظت��ا الجنوب 
والبق��اع  المئ��ة(  ف��ي   17.95(

)12.43 في المئة(.
 وحتى �ص��هر ني�ص��ان الما�ص��ي، 
المبي��ع  معام��الت  ع��دد  اإنخف���س 
العقارّي��ة بن�ص��ب 20.45 في المئة 
 3،470 اإل��ى   2018 ني�ص��ان  �ص��هر  خ��الل 
معاملة، من 4،362 معاملة في ال�صهر الذي 
�ص��بقه. كذل��ك تراجع��ت قيم��ة المعام��الت 
العقارّي��ة بن�ص��بة 35.54 ف��ي المئ��ة عل��ى 
اأ�ص��ا�ٍس �ص��هرّي اإلى 0.45 ملي��ار دوالر من 
0.70 ملي��ار دوالر في �ص��هر اآذار، لينكم�س 
العقارّي��ة  المعامل��ة  قيم��ة  متو�ص��ط  بذل��ك 
الواح��دة بن�ص��بة 18.97 ف��ي المئ��ة خالل 
�ص��هر ني�ص��ان من 159،554 اإلى 129،280 

دوالر.
اإن قطاع المقاوالت ي�ص��ّكل ن�صبة تتراوح 
بين 20 في المئة و25 في المئة من اإجمالي 
طليع��ة  ف��ي  �ص��يكون  المحل��ي،  النات��ج 
القطاعات التي �صترفع من وتيرة عملها، الأن 
تنفي��ذ م�ص��اريع البنى التحتية الم�ص��تهدفة 
�ص��يقع على عاتق �ص��ركات المقاوالت، فيما 
حج��م القط��اع العقاري ي�ص��كل نحو 14 في 
المئة اأو ما بين 10 و14 مليارات دوالر. اإال 

اأن ه��ذا الرق��م مر�ص��ح لالنخفا���س وق��د بداأ 
تفاق��م  م��ع   ،2011 الع��ام  من��ذ  بالتراج��ع 
االو�صاع االقت�صادية التي ادت الى تراجع 
غي��ر  ال�ص��قق  وتراكم��ت  البن��اء،  رخ���س 
المباعة، وت�ص��اعف عدد المح��ال التجارية 
المعرو�ص��ة لاليجار. وقد �ص��هدنا انخفا�صاً 
الأ�ص��عار ال�صقق ال�ص��كنية قيد االإن�صاء لعام 

2017 ب� 1.8 في المئة.
لقد قمنا خالل اأالأ�ص��بوع الما�صي بزيارة 
ال��ى معال��ي وزير االأ�ص��غال العامة يو�ص��ف 
فنيانو���س، وبحثن��ا مع��ه مو�ص��وع تطوير 
نقاب��ة  م��ع  بالتع��اون  البن��اء،  رخ���س 
المهند�ص��ين ف��ي بي��روت، وق��د تمكن��ا م��ن 
تحقي��ق ذل��ك، حي��ث اأن لبن��ان ي�ص��نف في 
الترتي��ب العالم��ي لجهة رخ�ص��ة البناء في 
الدرجة الخام�صة والع�صرين بعد المئة بين 
مئة وثالث��ة وثمانين دولة ح��ول العالم من 
حيث عدد المراحل التي تعبرها الرخ�ص��ة، 

رخ�صة البناء، والتكلفة التي تثقلها.
النقابة وبالتعاون مع زميلتها في بيروت 
تعم��ل االآن م��ع اأ�ص��حاب الق��رار الإ�ص��دار 
القوانين الجديدة ب�صاأن اال�صتثمار وتي�صير 
للمن�ص��اآت  التراخي���س  من��ح  اج��راءات 
اال�ص��تثمارية، لت�ص��جيع اال�ص��تثمار وجذب 
الم�ص��تثمرين، والق�ص��اء على المعوقات من 
والبيروقراطي��ة،  االداري  الروتي��ن 
ال�ص��رائبي،  القان��ون  تب�ص��يط  و�ص��رورة 
والتخفيف من االعباء ال�صريبية التي باتت 
المطوري��ن  اأم��ام  حقيقي��اً  عائق��اً  ت�ص��كل 
والم�ص��تثمرين، ونحن ندعو مجددًا الى حل 
م�ص��كلة القرو�س اال�صكانية، والتي ناأمل اأن 
تكون هدية الحكومة المقبلة، وناأمل انطالقة 
جديدة القت�صادنا في ال�صمال وقطاع العقار 
م��ع انطالق��ة عجل��ة الحكومة المقبل��ة، الأن 

الو�صع لم يعد يطاق.
هند�  * ن 

ما س   

نقابة المهند�سين لديها خارطة طريق                     
لتحريك قطاع العقار... و»�سيدر«  بداية الطريق
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OBEID
CO. FOR
CONSTRUCTION

mohamadaobeid@hotmail.co.uk

- نظام آرس ضد الصواعق

- نظام ضد الحرائق (سفر ومداخل)

- مولد كهربائي عام + كاتم + تابلو

- مصاعد عدد  UPS + VVF 2 كابين

- تمديدات للشوفاج وللشوديار والخزان

- تمديدات للتكييف (دريناج + نحاس)

- تمديدات للطاقة الشمسية 

Satellite + NET + UPS  تمديدات -

-انترفون مع TV لكل شقة

Sidem Double Vitrage ألمنيوم -

- خشب سنديان لكامل الشقة مع خزائن المطبخ

- رخام أجنبي للصالونات والطعام والجلوس

- دهان تينول داخلي وخارجي مع عزل

- حجر طبيعي للواجهات الخارجية

المواصفات

03/239539
03/591990

طرابلس - الضم والفرز - شارع العالمة الدكتور صبحي الصالح 

 بناء عبيد - مكتب شركة عبيد للبناء
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اإلى  تحدث  ناغي  و�صيم  المهند�س 
»التمدن« عن »معر�س ر�صيد كرامي 
ال���دول���ي«: م��ي��زات��ه ال��م��ع��م��اري��ة، 
اأو�صاعه الحالية، المخاطر المحدقة 

به، فقال:
من  كلها  ال��م��ع��ر���س  »م��ن�����ص��اآت 
ال��ب��اط��ون ال��م�����ص��ّل��ح، وال��م��ع��ر���س 
كبيرة  اقت�صادية  قيمة  له  باالإجمال 
تاأجيل  ولكن  وعمرانية،  و�صياحية 
منه  لال�صتفادة  ت�صغيله  ق��رار  بت 
اق��ت�����ص��ادي��اً ق��اب��ل ل��ل��ت��ح��م��ل، رغ��م 
ومع  ال�صنوات،  بمرور  الخ�صارة 
لت�صغيله  ع��دي��دة  ف��ر���س  اإ���ص��اع��ة 
ال�صا�صعة  م�صاحته  من  واال�صتفادة 
لم  ولكن  اال�صتراتيجي،  وموقعه 
اإرادة  من  تكن  ولم  الظروف  ت�صمح 

عند �صانعي القرار لتحقيق ذلك«.
معمار  �صممه  »المعر�س  اأ�صاف: 
معماريي  اأبرز  من  اأ�صطوري  عالمي 
معماريي  اأي  ال��ع�����ص��ري��ن،  ال��ق��رن 

تغيرات  اأدخ��ل��وا  ال��ذي��ن  ال��ح��داث��ة 
روادها،  بل  ال  العمارة،  في  جذرية 
نيماير )104  اأو�صكار  الراحل  عنيت 
 75 حوالي  اأم�صى  ال��ذي  �صنوات( 
�صنة في ممار�صة المهنة، وهو حائز 
مدينة  وباني  عالمية،  جوائز  على 
برازيليا المدرجة على الئحة التراث 
اأكثر  العالمي منذ 1987، وقد �صمم 
ت�صكل  البرازيل  في  معلم   600 من 
جذب  وعنا�صر  �صياحية  اأق��ط��اب��اً 
وقيمة ثقافية - فنية، ولديه م�صاريع 
كل  ال��ع��ال��م  ب��ل��دان  م��ن  الكثير  ف��ي 

مبانيها �صمن التراث العالمي.
العديد  و�صهادات  قوله  وبح�صب 
ر�صيد  »معر�س  ف��اإن  المطلعين  من 
الم�صاريع  اأهم  من  الدولي«  كرامي 
الأن��ه  نيماير  اإل���ى  حميمية  االأك��ث��ر 
�صهدت  ح��ي��ات��ه  م��ن  حقبة  يج�صد 
الأدائ��ه،  وتطويرًا  وتقدماً  اإرت��ق��اء 
خبرات  تراكم  بعد  جاء  انه  خا�صة 

كبيرة في م�صاريع عمالقة �صابقة في 
البرازيلية، وهكذا  المدن  العديد من 
باأريحية  المعر�س  ت�صاميم  اأنجز 
الدولية  المحافل  وف��ي  و���ص��رع��ة. 
ر�صيد  »معر�س  ا�صم  ط��رح  يقابل 
مغيب  الأنه  بذهول  الدولي«  كرامي 

وبرغبة لزيارته والتفاعل معه.
اإلى جانب ما يحمله المعر�س من 
يزوره  من  ي�صعر  لنيماير  ب�صمات 
واالبداع  الجمال  من  واحة  في  انه 
مهملة  م��ن�����ص��اآت��ه  ان  م��ن  ب��ال��رغ��م 
مهجورة  وهي  اأنقا�س  اإلى  وتتحول 
اأ�صبه بمدينة اأ�صباح اإاّل انها ال زالت 
بزيارتها  رغبة  النا�س  عند  ت�صكل 

اأكثر من مرة.
ف��رادة  ذك��ر  ما  كل  اإل��ى  وي�صاف 
من�صاآت المعر�س في لبنان والمنطقة 
للت�صميم،  الم�صتقبلي  النمط  حيث 
وبالرغم من مرور اأكثر من 60 �صنة 
االآن  حتى  ي��زال  ال  ت�صميمه  على 

ان  لع�صره  �صابقاً  م�صتقبلياً  ت�صميماً 
اأو  الت�صميم  م�صتوى  ع��ل��ى  ك��ان 

التنفيذ«.
حملة  ه��ن��اك  »ال���ي���وم  اأ����ص���اف: 
على  للحفاظ  عالمية   - اأوروب��ي��ة 
الذي  المعا�صر  المعماري  التراث 
ومعمارية،  ثقافية  قيمة  ي�صكل 
االإط��ار،  هذا  في  يندرج  والمعر�س 
التي  العالمية  المنظمات  من  فالكثير 
ان  تقول  والعمارة  بالتراث  ُتعنى 
ينتمي  وهو  كبيرة  قيمته  المعر�س 
للبنان  ول��ي�����س  االإن�����ص��ان��ي��ة  اإل����ى 

والمنطقة فح�صب«.
المعر�س  من�صاآت  اأو�صاع  وعن 
حالياً بعد ان تعر�س بع�صها لالنهيار 

قال:
�صنة  اإع��م��اره��ا  ب���داأ  »المن�صاآت 
ولم   ،1975 �صنة  وت��وق��ف   1964
لالحتالل  تعر�صت  كما  ُت�صتخدم، 
مما  �صنوات  مدى  على  والتخريب 

مما  خ�صائ�صها،  من  العديد  اأفقدها 
ذلك  اإلى  ي�صاف  للتدهور،  يعر�صها 
دون  كانت  ال�صيانة  م�صاريع  ان 
الم�صتوى، ال بل بع�صها كان م�صاريع 
ت��خ��ري��ب��ي��ة ك��م��ا ف���ي م��ب��ن��ى ف��ن��دق 
مبنى  ك��ان  ال���ذي  اإن«  »ك��وال��ي��ت��ي 
ج��رت  ح��ي��ث  ال��ج��م��اع��ي،  لل�صكن 
م����داخ����الت خ��اط��ئ��ة ل���م ت��ح��ت��رم 
ُي�صت�صر  ولم  المعمارية  الخ�صائ�س 
لديه  كان  وال��ذي  نيماير  الم�ص�صم 

ماأخذ على ذلك.
المباني  من  العديد  اإهمال  وكذلك 
مبنى  ���ص��وى  ت��اأه��ي��ل  ي��ج��ِر  ول���م 
االإدارة،  ت�صتخدمه  الذي  اال�صتقبال 
ون�صف  للموؤتمرات  قاعة  وتاأهيل 
الكبير(.  )الغطاء  العر�س  م�صاحة 
ومهملة  مهجورة  المن�صاآت  وباقي 
تنظيفها  يتم  ال  انه  لدرجة  بالكامل، 
الذي  الجزء  اأنقا�س  اإزالة  حتى  وال 
اإنهار منذ اأكثر من �صنة، وكذلك عدم 

المائية  بالم�صطحات  االه��ت��م��ام 
هناك  ك��اأن  المزروعة  والم�صاحات 
تاآمر باطني على ان  اأو  اإنكار متعمد 
نف�صها  تلقاء  م��ن  المن�صاآت  تنهار 
المعر�س  موازنة  ان  علماً  الإزالتها. 
الإج��راء  كافية  اأم���وال  فيها  تتوفر 
الحد  ف��ي  و�صيانة  ترتيب  اأع��م��ال 

االأدنى«.
اأقل  �صار  »طموحنا  ناغي:  وقال 
هو:  بل  التاأهيل  اأع��م��ال  بع�س  من 
ت�صاب  التي  التدهور  حالة  اأوقفوا 
بازدياد  وهي  المعر�س  من�صاآت  بها 
الم�صلح  الباطون  عن  المعروف  الأن 
اأن اأي تدهور ي�صيبه يكون ت�صاعدياً 
ال��زم��ن.  م���رور  م��ع  حجمه  ي����زداد 
من�صاآت  اأي���ة  ان  الجميع  وي���درك 
يعد  لم  اإنهارت  تاريخية  اأو  تراثية 
تاأهيلها  ان  كما  جديد،  من  بناوؤها 
تقليدية  غير  بطرق  يكون  ان  يجب 

تتنا�صب مع ت�صاميمه الهند�صية«.

اأوقفوا حالة التدهور التي ت�سيبه

المهند�س و�سيم ناغي: في المحافل ُيقابل ذكر    
»معر�س ر�سيد كرامي الدولي« بذهول لأّنه مغيَّب
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اإلى  تحدث  عب�س  جالل  المهند�س 
التنظيم  اأو����ص���اع  ع��ن  »ال��ت��م��دن« 
ال���ُم���دن���ي، ال��م��خ��ط��ط ال��ت��وج��ي��ه��ي 
تنفذها  التي  الم�صاريع  وم�صاوىء 
ال���دول���ة ع��ب��ر »م��ج��ل�����س االإن���م���اء 
النه�صة  على  وتداعياتها  واالإعمار« 

العمرانية في طرابل�س فقال: 
»التنظيم المدني هو علم قائم بحد 
عن  تماماً  م�صتقل  واإخت�صا�س  ذاته 
لبنان  في  ولكن  الهند�صية،  العلوم 
مدنيون  مهند�صون  معه  يتعاطى 
ما  يفهمون  من  وقلة  ومعماريون... 
الُمدني«،  هو المق�صود من «التنظيم 
على  مقت�صر  انه  يعتقدون  من  وكثر 
الُمدني  فالتنظيم  اال�صتثمار،  عوامل 
االآنية  المواطن  �صوؤون  بكل  ُيعنى 

والم�صتقبلية.
منذ  لبنان،  ان  الكبرى  الكارثة 
تخريبية  ي�صير بخطة  الخم�صينيات، 
التنظيم  فهم  ل�صوء  نظرًا  ممنهجة 
الُمدني ومن يتعاطى به، وبالرغم من 
طبيعة  المنطقة  دول  اأجمل  من  انه 
اإاّل  طبيعية،  وموارد  ومناخاً  وبيئة 
ومن  كارثي  و�صع  في  اأ�صبح  ان��ه 
والناتج  المنطقة،  في  البلدان  اأقبح 
ال��م��ع��م��اري ه��و م��ن اأ���ص��واأ واأق��ب��ح 
النتاجات المعمارية في المنطقة، ما 
ان  اإذ  اال���ص��ت��ث��ن��اءات،  بع�س  ع��دا 
اأنتجت  ال�صيئة  المعتمدة  القوانين 

ف��و���ص��ى ع��ج��ي��ب��ة ح��ي��ث ت��ت��داخ��ل 
ال�صناعية  مع  ال�صكنية  المناطق 
عبارة  النتيجة  فكانت  والتجارية، 
عن كتل باطونية ت�صبه علب الكبريت 
واالب��ت��ك��ار  للتطور  فيها  م��ج��ال  ال 

المعماري«.
ان  االأ�صا�صي  »ال�صبب  اأ���ص��اف: 
في  المدني  للتنظيم  االأعلى  المجل�س 
الموؤلف من حوالي 17 ع�صوًا  لبنان 
بالكاد تجد من بينهم ثالثة اأو اأربعة 
حتى  المدني،  التنظيم  في  يفقهون 
لي�س  ل��ل��م��ج��ل�����س  ال���ع���ام  ال��م��دي��ر 
ولذلك  المجال،  هذا  في  متخ�ص�صاً 
التوجيهية  المخططات  معظم  ف��اإن 
ت�صدر نتيجة ل�صغوطات اأو ترتيبات 
ال�صما�صرة  بها  يقوم  طبخات  اأو 
ال��ع��ق��اري��ون واأ����ص���ح���اب ال��ن��ف��وذ 

واالأمالك...«.
دائمة  مطالبة  »ه��ن��اك  وت��اب��ع:   
بزيادة عامل اال�صتثمار الذي يعتبره 
اأ�صحاب العقارات حقاً مكت�صباً، واأي 
تخفي�س اأو م�س به »يقيم الدنيا وال 
وعلى  خطير،  االأمر  وهذا  يقعدها«، 
اال�صافي  الطابق  فاإن  المثال  �صبيل 
بذريعة  البدع  اأ�صواأ  من  كان  )المّر( 
كافة  على  اإ�صكان  م�صروع  تمويل 
اآالف  )خم�صة  اللبنانية  االأرا���ص��ي 
اأي م�صكن من عوائد  ُينفذ  لم  �صقة(، 
النتيجة  وكانت  االإ�صافي،  الطابق 

اإمتداد  على  الت�صويهات  من  الكثير 
الكلفة  زي����ادة  ع��ن  ع���دا  ال��م��ن��اط��ق 

ال�صكانية«.
اال�صتثمار  عامل  »زيادة  اأ�صاف: 
لي�صت موجودة اإاّل في لبنان وطريقة 
ان  المفرو�س  اإذ  خاطئة،  ح�صابها 
ت�صتفيد كل المباني من عامل ا�صتثمار 

موحد مع مراعاة عوامل اال�صتعمال 
وهي  الم�صاحات،  لهذه  الوظيفي 
تتغير بح�صب الطبيعة االخت�صا�صية 
�صناعية،  )�صكنية،  المناطق  ف��ي 
النظر  اإع��ادة  ويجب  تجارية....(، 
مع  لبنان  ف��ي  اال�صتثمار  بعوامل 
االأخرى  البلدان  في  ما  االإطالع على 

وتطبيقها.
النا�س  عدد  ان  البع�س  يقول  قد 
المبداأ  ه��ذا  ي�صكنون،  فاأين  ي��زداد 
تكبر  ان  م�صموح  غير  اإذ  خاطىء، 
على  العمرانية  ال��م��دن  م�صاحات 
المحيطة  الحرة  الم�صاحات  ح�صاب 
الم�صاحات  تكبر  طرابل�س  في  بها، 
المناطق  ح�صاب  على  العمرانية 
�صوء  وال��زراع��ي��ة، وه��ن��اك  ال��ح��رة 
ال��ع��ق��ارات  لم�صاحات  اإ���ص��ت��ع��م��ال 
المدينة  اأرج��اء  بع�س  في  المبنية 
ي��ج��ب اإع����ادة ال��ن��ظ��ر ب��ه��ا واإع����ادة 

اإعمارها ب�صكل ع�صري وحديث.
اإذا و�صعت درا�صة الإعادة تكوين 
و�صع  يمكن  المبنية  الم�صاحات 
�صمن  تحريرها  اأو  ا�صتثمار  عوامل 
تراجعات  تاأمين  من  معينة  �صروط 
القانون  ول��ك��ن  ح���رة...  م�صاحات 

الحالي ال تتوفر فيه هذه الم�صاألة«.
في  التوجيهي  المخطط  وع���ن 

طرابل�س قال عب�س: 
المخطط  ُو���ص��ع   1971 »�صنة 
اأذى  �صكل  وق��د  للمدينة  التوجيهي 
اأبي  كبيرًا لمناطق �صكنية بحتة مثل 
القديمة،  والمدينة  والقبة  �صمراء 
و�ُصقت  اال�صتثمار  عامل  زاد  حيث 
تدمير  اإل��ى  اأدت  وط��رق��ات  ���ص��وارع 
االأح��ي��اء،  لتلك  العمراني  الن�صيج 
وبالرغم من وجوب اإعادة النظر باأي 

اإلى   15 مرور  بعد  توجيهي  مخطط 
بقي  ولكنه  به،  العمل  على  �صنة   20
اأكثر من 30  العمل في طرابل�س  قيد 
�صنة اإلى ان �صدر مخطط جديد �صنة 
2009، وهو �صدر على عجٍل وعبارة 
ع��ن »ت��رق��ي��ع«، ف��ك��ان اأ����ص���واأ من 
وم��اي��زال  �صبقه،  ال���ذي  المخطط 
بع�س  ادخال  مع  االآن  حتى  معتمدًا 
اإلى  �صيئ  من  تكون  التي  التعديالت 
ولي�س  تخريبي  مخطط  انه  اأ���ص��واأ. 
ما�صة  بحاجة  فالمدينة  توجيهياً، 
هويتها  ي��ح��دد  مخطط  اإل���ى  ال��ي��وم 
وتوجهاتها ووظائفها الم�صتقبلية من 

االآن وحتى 20 �صنة مقبلة«.
المخطط  ت��داع��ي��ات  م���دى  وع���ن 
النه�صة  ع��ى  ال��ق��ائ��م  ال��ت��وج��ي��ه��ي 

العمرانية في طرابل�س قال: 
»لدينا فائ�س من ال�صقق ال�صكنية 
الفخمة بالمقابل هناك نق�س كبير في 
ال�صقق لذوي الدخل المحدود، وهذا 
عليها  التي  الدولة  من  تدخاًل  يتطلب 
الدخل  لذوي  اإ�صكاني  مخطط  و�صع 
يتوجه  االإعماري  القطاع  المحدود، 
الخدماتي  ال��ق��ط��اع  لخدمة  ح��ال��ي��اً 
االإداري مما اأحدث نق�صاً في قطاعات 
مخطط  اإل��ى  بحاجة  ونحن  اأخ��رى، 
يراعي الحاجات ال�صحية والتعليمية 

والتجارية...«.

المهند�س جالل عب�س: معظم المخططات التوجيهية 
ت�سدر نتيجة ل�سغوطات اأو ترتيبات اأو طبخات

عب�س متحدثًا اإلى »التمدن«

الذي  الغربي«  الدائري  الحزام  »م�صروع  مدير  حمو�صة  زياد  المهند�س 
في  الدولة  م�صاريع  عن  »التمدن«  اإل��ى  تحدث  جنيكو«  »�صركة  تنفذه 
واأهميتهما  وال�صرقي،  الغربي  الدائريين  الحزامين  وتحديدًا  طرابل�س 

طرابل�س: في  العمرانية  للنه�صة  بالن�صبة 
م�صاألة  المدن  �صمن  التوا�صل  و�صهولة  الحياة،  �صرايين  هي  »الطرق 
حالياً،  الطرق  ل�صبكات  م�صاريع  عدة  هناك  وال�صمال  طرابل�س  في  حيوية. 
وغيرها  بيروت  اإلى  الوا�صلة  بالطرقات  وترتبط  ومتطورة،  حديثة  وهي 

المناطق. من 
والثاني  الغربي،  الدائري  الحزام  االأول  م�صروعان،  هناك  المدينة  في 
وقد  جينكو«،  »�صركة  التزمته  االأول  الم�صروع  ال�صرقي،  الدائري  الحزام 
ان  اإاّل  االإخالءات،  ان حّلت معوقات  بعد  كبير،  االآن جزء  منه حتى  اأنجز 
ذلك ال يعني ان كل المعوقات اأزيلت، بع�صها قيد الحل ومنها اال�صتمالكات، 
ب�صكل  وال�صمال  طرابل�س  الم�صروع  يخدم  ان  على  الدولة  تعمل  حيث 

اأف�صل.

للدولة،  ت�صليمه  وجرى  اأنجز  االأول   ،Zones  4 اإلى  ينق�صم  الم�صروع 
العمل  ينتهي  ان  ونتوقع  االإخالءات،  م�صاألة  حل  بعد  التنفيذ،  قيد  الثاني 
هو  والرابع  اأي�صاً،  التنفيذ  قيد  والثالث  المقبل،  اأيلول  �صهر  اأواخر  فيه 
اإنجاز  ونتوقع  طرابل�س،  م�صفاة  عند  العام  بالطريق  االأوتو�صتراد  و�صل 

ال�صنة الجارية«. اآواخر  الم�صروع  كامل 
اأ�صاف: »حالياً نقوم بالتن�صيق مع اإدارة الم�صفاة حيث يتم رفع البنى 
الم�صفاة،  بمن�صاآت  �صرر  اأي  وقوع  نتجنب  كي  الخرائط  ور�صم  التحتية 

النهائية«. المرحلة  العمل في  مما ي�صهل 
يت�صالن  �صوف  وال�صرقي  الغربي  الحزامين  »اأن  حمو�صة  واأو�صح 
بالطريق العام عند الم�صفاة، ولكن لي�س في نف�س النقطة، ومن هناك حتى 
العبدة - ببنين �صيتم تنفيذ م�صروع الطريق، كما تم تلزيم طريق العبدة 
- الكويخات، اأي المنطقة على موعد مع �صبكة طرقات حديثة من طرابل�س 

ال�صورية«. اإلى الحدود 
ال�صعودي  التمويل  »اأن  اأو�صح  ال�صرقي  الحزام  لم�صروع  وبالن�صبة 

قدرة  تفوق  �صخمة  وهي  باال�صتمالكات،  تتعلق  كانت  العقبة  لكن  متوفر، 
الدولة، ولكن مو�صوع اال�صتمالكات و�صع في اإطار الم�صاريع الممولة من 
»موؤتمر �صيدر«، وقد ا�صتدرج »مجل�س االإنماء واالإعمار« عرو�س �صركات 
الحزام  بطرح  �صيقوم  اال�صتمالكات  م�صكلة  حل  وبعد  خبرة،  ذات  موؤهلة 

للتلزيم«. ال�صرقي 
واأ�صار اإلى »اأن الحزامين يريحان طرابل�س من زحمة ال�صير اإلى حد ما 
ويبقى االأمر متعلقاً بال�صير والطرقات داخل المدينة، كما يتيحان للعابرين 

من واإلى المناطق االأخرى عدم دخول طرابل�س الزامياً«.
االأو���ص��اع  تح�صين  ف��ي  ي�صاهم  ال��ط��رق��ات  �صبكات  توفر  »ان  واأك���د 
الطرقات ي�صجع على  المعمارية، كون توفر  الحركة  االقت�صادية وفي نمو 
ا�صتثمار العقارات المجاورة من النواحي االإعمارية والتجارية وال�صكنية 
ال�صكنية،  بالمباني  حالياً  مختنقة  طرابل�س  ان  نعرف  وكلنا  وال�صناعية. 
اأما االإعمار في ال�صواحي فاإنه يوفر �صققاً  وال�صقق فيها مرتفعة االأ�صعار، 

البناء والبيع وال�صراء«. اأرخ�س مما ي�صجع حركة  �صكنية 

المهند�س زياد حمو�سة: نحن على موعد مع �سبكة 
طرقات حديثة من طرابل�س اإلى الحدود ال�سورية

بناء ج�صر فوق مجرى نهر اأبو عليحمو�صة متحدثًا اإلى »التمدن«
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غالييني  خيرالدين  د.  المهند�س 
الخطة  ع��ن  »ال��ت��م��دن«  اإل��ى  تحدث 
لمدينة  االق��ت�����ص��ادي��ة  االن��م��ائ��ي��ة 
بع�س  عناوين  عار�صاً  طرابل�س، 
الم�صاريع التي اإقترحها عبر »الكتاب 

االأبي�س«، ويقول:
طرابل�س  مع  التعاطي  ي��زال  »ما 
لبنان  زم��ن  ف��ي  وك��اأن��ن��ا  ومحيطها 
اللبنانية  الجمهورية  ولي�س  الكبير 
اليزال  وللتو�صيح  الطائف.  واتفاق 
ومحيطها  طرابل�س  وك��اأن  التعاطي 
لبنان،  وج��ب��ل  ل��ب��ي��روت  ملحقات 
ت�صمح  وم�����ص��اح��ة  ع��م��ق  لتحقيق 
بوجود نوع من اال�صتقالل وحد اأدنى 
في  عاملة  يدًا  وتوؤمن  االقت�صاد  من 

خدمة هذا اللبنان الكبير.
وب�صكل اأو�صح، الو�صع ي�صبه بيتاً 
كبيرًا وله ملحقات يقيم فيها الخدم، 
اأ�صحاب  ي��ق��وم  ل��الآخ��ر  وق��ت  وم��ن 
في  االأعمال  من  االأدنى  بالحد  البيت 
منا�صباً  يرونه  ما  ووفق  الملحقات 
اال�صتمرار  من  الخدم  هوؤالء  لتمكين 

بالمطلوب منهم.
في  يرتقي  م��ن  ب��اأن��ه  والموؤ�صف 
من  وال�صلطة  والمعرفة  التح�صيل 
)طرابل�س  الخلفي  المجتمع  �صكان 
وم��ح��ط��ي��ه��ا( ي��غ��ادر اإل����ى ب��ي��روت 
الم�صاريع  حيث  جبل،  من  وتخومها 
علمية  وروؤى  معطيات  على  ُتبنى 
وهند�صية  اقت�صادية  اجتماعية 
خدمة  اإل��ى  ت��ه��دف،  م��ا  اأول  تهدف 

ال�صكان وت�صهيل الحياة.
المدينة  اأهل  ان عا�س  اليوم وبعد 
مدى  وعلى  لها،  المر�صوم  ال���دور 
عقود، واإنطالقاً من رف�صهم لهذا الذل 
اتفاق  باأن  منهم  واإدراكاً  والتهمي�س، 
واعدًا  اأفقاً  اأمامهم  فتح  قد  الطائف 
بالرقي والعزة، �صرط توفر االإرادة، 
روؤي��ة  بو�صع  ال��ب��دء  م��ن  ب��د  ال  ك��ان 
وا���ص��ت��رات��ي��ج��ي��ة ت��ح��دد ال��ح��اج��ات 
واالأول����ي����ات، ورب��م��ا ال��دخ��ول في 
وفي  ذلك،  باالإمكان  حيث  التفا�صيل 

كافة مجاالت الحيز العام.
ه���ذا م��ا ي��ت�����ص��دى ل��ه »ال��ك��ت��اب 
االنمائية  »ال��خ��ط��ة  اأو  االأب��ي�����س« 
االقت�صادية لمدينة طرابل�س« والتي 
اأعدها د. عامر في�س اهلل بالتعاون مع 
ولتكون  المحترفين،  من  كبير  فريق 
بمثابة اإ�صدار اأول يجب تطويره كل 

حين.
وكبير  مت�صعب  المو�صوع  اأن  بما 
اأخذناها  وقد  االأمثلة  ببع�س  نكتفي 
التحتية  البنية  تطوير  مجال  ف��ي 
»مكتب  اأعدها  والتي  ال�صير  وتنظيم 
خيرالدين  د.  )المهند�س  الغالييني« 
اإلى  الخطة  و�صلت  حيث  غالييني(، 
مراحل الم�صاريع االأولية التف�صيلية 

ومنها:
- »م�صروع ج�صر النخيل« الرابط 
طرابل�س  ف��ي  وال��ف��رز  ال�صم  بين 

وال�صم الفرز في ميناء طرابل�س.
الجامعة«  ج�صر  »م�����ص��روع   -
الجامعة  اإل���ى  ال��و���ص��ول  لت�صهيل 

اللبنانية في منطقة راأ�س م�صقا.
بهدف  علي»  اأبو  نفق  »م�صروع   -
في  المتوا�صل  االزدح���ام  من  الحد 

المنطقة.
الجامع  تو�صعة  »م�����ص��روع   -
ال��م��ن�����ص��وري ال��ك��ب��ي��ر«: ال��م��راأب 

والحديقة.
ال��م��ع��ر���س«:  ن��ف��ق  - »م�����ص��روع 
ت��ن��ظ��ي��م وت��ط��وي��ر ت��ق��اط��ع ���ص��ارع 
الداية  ع�صير  �صارع  مع  المعر�س 

)تقاطع م�صت�صفى النيني(.

- »م�صروع تنظيم وتطوير مدخل 
طرابل�س جهة جامع ال�صالم«، تقاطع 
نقابة  ���ص��ارع  م��ع  ال��م��ي��ن��اء  ط��ري��ق 

االأطباء.
�سر  الن  �سر  م�سر 
ر�س  ة الم لق يرب ب من م

ة رب ة ال ام ة ال من
الوكالة  فريق  مالحظات  اأهم  من 
حول  ال��دول��ي،  للتعاون  اليابانية 
لمدينة  المدني  التنظيم  في  الثغرات 
بين  تام  ف�صل  وجود  هي  طرابل�س، 
المعر�س،  منطقة  في  والفرز  ال�صم 
جنوب غرب طرابل�س ومنطقة ال�صم 
والفرز في جنوب الميناء، ت�صبب به 

االأوتو�صتراد الدولي.
على  الفريق  مالحظات  وت��وؤك��د 
����ص���رورة رب����ط ال��م��ن��ط��ق��ة غ��رب 
�صرقه  في  بالمنطقة  االأوتو�صتراد 
ت�صهيل  �صاأنها  من  اأكثر  اأو  ب�صريان 
نمو  باإتجاه  والدفع  المرور  حركة 
في  اجتماعي  وت��ط��ور  اإق��ت�����ص��ادي 

المنطقة.
بين  ال��م��ق��ت��رح  المعلق  الج�صر 
الملك  »ج����ادة  ال��م��ع��ر���س  منطقة 
الميناء  في  والفرز  وال�صم  �صلمان« 
منطقة »الجامعة العربية« من �صاأنه 

اأن يحقق هذا الربط والتوا�صل.
ة  ام ر ال س � ر  س � م
د  ن م ة  ا ن ل ال
ة  من ي  نوبي  ال طرابل�س 
ق  ري اط ط س  ا س � ال

م  دي  ال ر  ب  - طرابل�س 
ة  ام ال ى  اإل ال�ساعد  ريق  ال

ة نا الل
الروؤية  اإطار  في  الم�صروع  يندرج 
اليابانية،  الوكالة  من  المو�صوعة 
وتنظيم  تطوير  على  ت��وؤك��د  وال��ت��ي 
البنية  كفاءة  المدينة، ورفع  مداخل 
حاًل  الم�صروع  هذا  ويعتمد  التحتية، 
جذرياً لزحمة ال�صير في المنطقة في 
اأوقات الذهاب والعودة من المدار�س 
اإمكانية  باإلغاء  وذل��ك  والجامعات 
ال��ت��ق��اط��ع ب��ي��ن ف��ي�����س ال�����ص��ي��ارات 
وفي�س  ال��م��دي��ن��ة،  اإل���ى  ال���واف���دة 
ال�صيارات ال�صاعدة باإتجاه الجامعة 
ج�صر  باإ�صتحداث  وذل��ك  اللبنانية، 
معلق فوق التقاطع وتنظيم المحيط 
با�صتخدام  الت�صاميم  اأح��دث  وف��ق 
اأكثر التقنيات تقدماً في مجال المواد 

والمعدات االإلكترو - ميكانيكية.
ن  علي  و  اأب فق  م�سر 
سر  النا ام  م  وير 

رية ا ة - ال ا ي الت
من  االإنتهاء  اإلى  الم�صروع  يهدف 
الطريق  تقاطع  على  ال�صير  زحمة 
نحو  علي  اأب���و  دوار  م��ن  الممتدة 
با�صتحداث  وذل��ك  التوبة«  »جامع 
نفق اأ�صفل التقاطع وتنظيم ال�صير في 
المحيط مما �صيكون له اأثر كبير ممتد 
حتى و�صط منطقة الزاهرية من جهة 
م��ن جهة،  ���ص��وري��ا  ���ص��ارع  وع��م��ق 

ومنطقة التوبة حتى منطقة الغرباء 
من جهة اأخرى.

ام  ة ال س و� ر  س � م
راأب  م ر ال وري ال س � ن م ال

ة دي ال
و�صيانة  تراكم  الحية  الح�صارة 
وت���ط���ور، وال����ص���ت���م���رار ال��ج��ام��ع 
كنقطة  دوره  في  الكبير  المن�صوري 
لقاء واجتماع واإجماع ل�صنع الحدث 
�صيانة  من  بد  ال  التاريخ،  وكتابة 
وتطوير بنائه وتزويده بما يتنا�صب 

والحياة الع�صرية.
حديث  م��راأب  القائمة  اأول  وف��ي 
تنظيم  م��ن  يتبع  وم���ا  ل��ل�����ص��ي��ارات 
وعليه  فيه،  ال�صير  ولحركة  للمحيط 
لذلك،  ال��الزم��ة  ب��ال��درا���ص��ات  قمنا 
من  مكون  م���راأب  ت�صميم  وت�صمل 
تمتد  للبيئة  �صديقة  �صفلية  طبقة 
ويمتاز  مربع،  2200م  م�صاحة  على 
هذا المراأب بحركة اإن�صيابية باإتجاه 
واح���د ح��ي��ث ال���دخ���ول وال��خ��روج 

منف�صلين.
»�صرقية  حديقة  ال��م��راأب  تعلو 
تبلغ  اإجمالية  بم�صاحة  اأندل�صية«، 
�صاأن  من  مربع،  متر   3000 حوالي 
هذا الم�صروع خدمة الجامع ومحيطه 
م�صتويات  اإلى  بالمنطقة  واالإرتقاء 

اأعلى تليق ب�صكانها واأهل المدينة.
اإطار  في  الم�صروع  هذا  ويندرج 
المو�صوعة  واال�صتراتيجية  الروؤية 
والتي  اليابانية،  الوكالة  قبل  من 
توؤكد على �صرورة اإن�صاء العديد من 
على  الحفاظ  مع  الجديدة،  المرائب 
الخ�صراء،  الم�صاحات  من  قدر  اأكبر 
�صديقة  الت�صاميم  تكون  ان  وعلى 
وي�صمح  الحاجة  تدعو  حيث  للبيئة، 
الواقع الجغرافي، وتحتاج اإلى الحد 
االأدنى من الدعم االإلكترو - ميكانيكي 

فيما يخ�س االإنارة والتهوئة.
ن  ر�س  الم فق  م�سر 
ر�س م  سار الم اط  وير 

ر الداية سار ع�س

ي��ه��دف ال��م�����ص��روع اإل����ى ت��اأم��ي��ن 
تقاطع  محيط  في  ال�صير  اإن�صيابية 
ع�صير  �صارع  مع  المعر�س  �صارع 
النيني(  م�صت�صفى  )تقاطع  الداية 
اأ�صفل  مزدوج  نفق  با�صتحداث  وذلك 
النيني،  لم�صت�صفى  المقابلة  ال�صاحة 
المتجهة نحو  ال�صيارات  يوؤمن مرور 
اإل��ى  المتجهة  اأو  ال��ن��ور  ���ص��اح��ة 
ف��ي ح��ي��ن تعبر  ع��ب��ره،  ال��م��ع��ر���س 
ال�صيارات الداخلة اإلى عمق طرابل�س 

مبا�صرة عبر ال�صاحة.
وفي الم�صروع تنظيم دقيق لل�صير 
االإرت��ق��اء  �صاأنه  م��ن  المحيط،  ف��ي 
االقت�صادية  الناحيتين  من  بالمنطقة 

واالجتماعية.
مد  وير  ن  م�سر 
م  ال�س ام  هة  طرابل�س 
سار  م  ناء  الم طريق  اط 

اء أط ابة ا
يهدف الم�صروع اإلى تنظيم مدخل 
في  الميناء  �صنترال  عند  طرابل�س 
وت�صهيل  ال�صالم»،  «جامع  محيط 
يمنع  نفق  با�صتحداث  ال�صير،  حركة 
ال��ت��ق��اط��ع ب��ي��ن ف��ي�����س ال�����ص��ي��ارات 
االأطباء  نقابة  �صارع  نحو  المتجهة 
طريقها  المتابعة  ال�صيارات  وفي�س 
باإتجاه الميناء، كما يرتقي الم�صروع 
اإلى  المنطقة  في  التحتية  بالبنية 
اأعر�س  من  ب�صارع  تليق  م�صتويات 

�صوارع لبنان.

د. خيرالدين غالييني: ل حّل لأزمة ال�سير                       
في طرابل�س اإل بج�سور واأنفاق ومرائب

د. غالييني
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بناء خالد ناغي واأوالده

ار  ة م ا ا�س ة  ل ا ا  طر
سة ا ا  ا ي  وا ر ار ب

ي مدا  ون  تر ة  ا هربا بوابا 
ة بن ا

ي ر ال ناء بال ها ال ا �س  ل
لة للرطوبة   ب عا ة  ار حوا 

رار ال
فالة ر م  ع ال�س ا

ف�س  ور  ي را م  مد  
ار ا

اية مد ال�س را ل ر 
ترا عا لل�سو ب  وم  المن
ر م ال ي  بي  ر رام اأ �س

اب ي الم ة ممتا  وع را  لى  م
ة ممتا س ة   هربا مديدا 

ي المد  ال�سالون ف�س  ور  ي
ر م ال ي  مديدا �سوا  

ماما ي ال ق  ل را�سي 
ا                           ن ق  الم�سر 

smart house

ناء سفا ال موا

Sales & Marketing
Mr. Ammar Naghi

Contracting & Construction
Naghi Group

Engineering Design
AJB Trading & Contracting Group



14

عم��ر  ال�ص��يد  »التم��دن«  اإلتق��ت 
عوي�صة، اأحد ال�ص��ركاء االأ�صا�صيين 
في الم�ص��روع ال�صكني »بيتي متل ما 
بدي«، و�صاألته عن الم�صروع فقال ما 

يلي:
فكرة م�صروع »بيتي متل ما بدي« 
هي اإعطاء من يريد ال�ص��كن، المنزل 
الحج��م  ناحي��ة  م��ن  المنا�ص��ب، 
والنوعي��ة وع��دد الغ��رف. ويتمي��ز 
م�ص��روع »بيتي« بموا�ص��فات توجد 
لبن��ان  ف��ي  الراقي��ة  المناط��ق  ف��ي 
ح�ص��ب  نبن��ي  فنح��ن  وطرابل���س، 
نوعي��ة عالي��ة، و�ص��روط قيا�ص��ية، 
فالمباني مقاومة للزالزل، والجدران 
مزدوجة، كما تجاوزنا م�صكلة مهمة 
تواج��ه النا�س وهي اإمكاني��ة تاأمين 
مواق��ف كافي��ة لل�ص��يارات اإذ اإن كل 
�ص��قة في »بيتي« تملك موقفين تحت 
االأر���س. وم�ص��روع »بيت��ي« يق��دم 
ال�صقة جاهزة لل�صكن و�صمن اختيار 
الزبون للتجهي��زات التي يرغب بها، 
بكاف��ة  المن��زل  بتجهي��ز  نق��وم  اإذ 
الخدم��ات المطلوب��ة، كم��ا �ص��يكون 
�صمن الم�صروع �صركة تتولى اإدارة 
بي��ن  الخالف��ات  لتف��ادي  االأبني��ة 
ال�ص��يانة  ول�ص��مان  المالكي��ن، 

والمتابعة الدائمة.
ف��� »بيت��ي« يحاكي متطلب��ات َمن 
يريد ال�صكن في منزل مريح، اإن كان 
م��ن جه��ة الموا�ص��فات الت��ي يتمتع 
الم�ص��احات  جه��ة  م��ن  اأو  به��ا، 

والتق�صيمات لكل بيت.
وم�ص��روع »بيتي« ه��و عبارة عن 
18 بل��وك موزعي��ن عل��ى 12 عقارًا، 
ونقوم االآن بتنفيذ اأول 5 بلوكات، 3 
منها نقوم االآن بتق�صيمها وتقطيعها، 
بحي��ث يبداأ ت�ص��ليم ال�ص��قق خالل 9 
والبل��وكان  يرغ��ب،  لم��ن  اأ�ص��هر 
االآخ��ران �ص��يتم اإنجازهما خالل 18 
�ص��هرًا، بحي��ث يت��م اإنهاء 50 �ص��قة 
خالل �ص��نة ون�ص��ف، وبعده��ا نقوم 
بالمتابعة ببقية البلوكات تدريجياً، 
اإلى حين اإنهاء الم�صروع الذي �صيتم 

اإنجازه خالل �صت �صنوات. 
فنح��ن ف��ي المرحل��ة االأول��ى من 
مراحل التنفيذ، اإذ نقوم بتنفيذ %20 
م��ن مجمل الم�ص��روع والت��ي تتكون 
م��ن 240 �ص��قة، ث��م تاأت��ي المرحلة 
الثاني��ة، والت��ي اأي�ص��اً هي بن�ص��بة 
20% اأخرى وتبداأ بعد 6 اأ�ص��هر، ثم 
يك��ون هناك متابع��ة لمراحل التنفيذ 
مرحل��ة  اأ�ص��هر   6 كل  تمث��ل  بحي��ث 
اإ�صافية، على اأن يتّم اإنهاء الم�صروع 

خالل 6 �صنوات.
نتطلع في هذا الم�ص��روع اإلى فئة 
ال�ص��باب ومتو�ص��طي الدخ��ل الذين 
يرغب��ون ف��ي العي���س ب�ص��كل الئق، 
عل��ى  الح�ص��ول  ف��ي  ويرغب��ون 
موا�ص��فات قيا�ص��ية، كما نتطلع اإلى 
مري��ح  من��زل  ف��ي  يرغب��ون  الذي��ن 
كب��ر  اأن  بع��د  الحج��م  ومتو�ص��ط 
م��ن  ليتمكن��وا  وتفرق��وا،  اأبناوؤه��م 
ا�صتقبالهم واأحفادهم عندما يرغبون 

في زيارتهم.
يق��ع م�ص��روع »بيتي« ف��ي موقع 
طرابل���س  ي�ص��ل  ا�ص��تراتيجي 
والك��ورة، كما اأنه يمّث��ل نقطة تالٍق 
ب�ص��ري  مث��ل  اأق�ص��ية  ع��دة  بي��ن 
وال�ص��نية، لذلك يمكن الأي �ص��خ�س 
يرغ��ب ف��ي العي���س �ص��من المدينة 
االزدح��ام  ع��ن  بعي��دًا  ولك��ن 
وال�صو�ص��اء اأن يّتجه اإلى م�ص��روع 

»بيتي« الذي يلبي حاجته.
اأما على �صعيد المواد الم�صتعملة 
في البناء فهي تراعي كافة المعايير 
لتت��الءم مع الموا�ص��فات القيا�ص��ية 
الج��ودة  حي��ث  فم��ن  للم�ص��روع، 
ن�صتخدم اأح�صن المواد المتوفرة في 

ال�ص��وق م��ن االألمني��وم، والزج��اج 
وغي��ره.  والبور�ص��الن  الم��زدوج، 
 ،security نظ��ام  هن��اك  واأي�ص��اً 
وكاميرات مراقبة، وطاقة �صم�صية، 
بتوفي��ر  ي�ص��اهم  تكيي��ف  ونظ��ام 
الكهرب��اء، ونظ��ام طاق��ة  ا�ص��تهالك 
م�صتدامة الإنارة االأق�صام الم�صتركة، 

وغيرها من الخدمات.
بالم�ص��احات  يتعل��ق  م��ا  وف��ي 
الم�ص��تركة في م�صروع »بيتي«، فاإن 
كل مجموع��ة من المبان��ي المتقاربة 
ت�ص��م حدائق عامة ال�ص��تعمال كافة 
م��ع  به��ا  والتمت��ع  للتن��زه  ال�ص��كان 
عائالتهم �ص��من الم�ص��روع، اإ�ص��افة 
اإلى وجود حدائق خا�صة مع بع�س 

ال�صقق.
م��ن  مملوك��ة  »بيت��ي«  �ص��ركة 
ومطوري��ن  م�ص��تثمرين  مجموع��ة 
عقاريين، يعملون في مجال التطوير 
العقاري منذ حوالي 25 �ص��نة، وقد 
نف��ذوا ع��دة م�ص��اريع، ج��زء منه��ا 
ب�صكل منفرد والجزء االآخر م�صترك، 
منها بناء ال�صنا في طرابل�س، ومنها 
بن��اء ال�ص��راي 3106 وال��ذي يعتبر 
ال�ص��مال،  ف��ي  للمكات��ب  بن��اء  اأه��م 
اإ�ص��افة اإل��ى عق��ارات اإف��راز ومنها 
م�ص��روع اإف��راز 1589 وال��ذي بي��ع 
بن�ص��بة تف��وق 80 %، اإ�ص��افة اإل��ى 
م�ص��اريع اإفراز في ع��دة اأماكن مثل 

الكورة وال�صنية وطرابل�س.
»بيت��ي« يتميز بفري��ق عمل مكون 
المهند���س  الحرفيي��ن،  خي��رة  م��ن 
الم�ص��رف عل��ى تنفيذ الم�ص��روع هو 
المهند�س فادي بي�صون والذي لديه 
خب��رة طويل��ة وحرفي��ة كبي��رة في 
التنفيذ، واأي�صاً المهند�س المعماري 
ن�ص��اأت عوي�ص��ة ل��ه خب��رة طويل��ة 
والذي يملك لم�صات مميزة في اإنجاز 
الم�صروع، فنحن ال نواجه الم�صاكل 
م��ن ناحي��ة التنفي��ذ كم��ا ف��ي بع�س 

الم�صاريع االأخرى.
وقد �ص��عف ف��ي الفترة ال�ص��ابقة 
اإقب��ال النا�س عل��ى �ص��راء المنازل، 
ح��ول  اأثي��رت  الت��ي  البلبل��ة  بع��د 
القرو�س ال�ص��كنية، اإذ ت�صكلت حالة 
م��ن الهل��ع لديه��م لع��دم تمكنهم من 
تاأمين القرو�س، وح�صب ما علمنا به 
اأن كل القرو���س الت��ي ت��م الموافقة 
بال�ص��روط  اإنجازه��ا  �ص��يتم  عليه��ا 
الجدي��دة  القرو���س  اأم��ا  القديم��ة، 
ف�ص��تحتاج اأ�ص��هرًا قليل��ة لتب��داأ من 
وم�ص��رف  التجاري��ة  الم�ص��ارف 
االإ�ص��كان. اإذ اإّن م�ص��رف لبن��ان قام 
ف��ي  المدعوم��ة  القرو���س  بتعدي��ل 
اأوائل ال�ص��نة، ولكن في الوقت ذاته 
ل��م يقم بفتح اعتماد في العام 2018 
م��ن  وه��ذا  المدعوم��ة،  للقرو���س 
النا���س  علي��ه  يعتم��د  اأم��ر  الموؤك��د 
ل�صراء الم�صاكن، ومن المفرو�س اأن 
هذا المو�صوع قد و�صل اإلى مراحله 
النهائي��ة، فمن المتوقع اأن م�ص��رف 
لبن��ان �ص��يقوم بفت��ح اعتم��اد له��ذه 

القرو�س المدعومة في نهاية ال�صنة 
بال�صروط الجديدة التي اتخذوها.

وف��ي الوق��ت ذات��ه اأق��رت وزارة 
للموؤ�ص�ص��ة العامة لالإ�ص��كان  المالية 
ت�ص��مح  والت��ي  لي��رة  ملي��ار   1000
بتموي��ل 5000 وح��دة �ص��كنية، من 
المفتر���س عندم��ا تنج��ز الحكوم��ة 
الجدي��دة �ص��رف ه��ذه االعتمادات، 
االإ�ص��كان  قرو���س  حرك��ة  لتب��داأ 

بالن�صبة للموؤ�ص�صة العامة. 
ومن الموؤكد اأن هذا المو�صوع قد 
اأّث��ر عل��ى م�ص��روعنا من ناحي��ة اأن 
هن��اك اأ�صخا�ص��اً يقوم��ون بال�ص��راء 
لدين��ا ليقوموا بالت�ص��ديد عن طريق 
القرو�س ال�صكنية عند اإنجاز البناء، 
م��ن  زال��وا يتخوف��ون  م��ا  وه��وؤالء 
اإمكاني��ة ع��دم ح�ص��ولهم عل��ى هذه 
القرو���س، لذلك نق��وم باإبالغهم باأن 
ه��ذا الو�ص��ع ل��ن ي�ص��تمر، و�ص��وف 
القرو���س  بمن��ح  العم��ل  يع��ود 

ال�صكنية.
البي��ع  حرك��ة  �ص��تعود  وقريب��اً 
وال�ص��راء لتزده��ر و�ص��يزداد الطلب 
على ال�صقق والعقارات، و�صينعك�س 
عل��ى  اإيجاب��ي  ب�ص��كل  االأم��ر  ه��ذا 

طرابل�س وعلى لبنان ب�صكل عام.

م�ص��روع دار ال�ص��الم التابع لوقف 
مركز الدعوة االإ�ص��المية يعود ريعه 
م��ن  مجموع��ة  ن�ص��اطات  لتغطي��ة 
الم�ص��اجد ف��ي طرابل���س وال�ص��مال، 
اإ�ص��افة اإل��ى تغطية تكالي��ف دورات 
القراآن الكريم ومركز ال�ص��يخ في�ص��ل 

مولوي رحمه اهلل لتحفيظ القراآن.
»التمدن« التقت الدكتور المهند�س 
ناه��د غ��زال ال��ذي يدي��ر الم�ص��روع 
ويقوم مكتبه الهند�صي بتنفيذه، وكان 

هذا الحوار:
1- م�ص��روع »دار ال�ص��الم« يتميز 
اأن��ه ف��ي منطقة هادئة ف��ي طرابل�س، 
وغي��ر مكتظ��ة، ومبانيه��ا مح��دودة 
االرتف��اع، هل لك اأن ت�ص��رح لنا اأكثر 
ميزات مبنى »دار ال�ص��الم« خا�ص��ة 

اأنه يت�صمن �صققاً �صكنية ومكاتب؟
تمي��ز  كثي��رة  موا�ص��فات  هن��اك 
م�ص��روع دار ال�صالم وموقعه، اأما في 
ما يتعلق بموا�ص��فات البن��اء فقد تّم 
م�ص��ادرها  وم��ن  اأف�ص��لها  اعتم��اد 
االأوروبي��ة، ويت��م ت�ص��ليم المالكي��ن 
الجدد �ص��ققهم باأبهى حل��ة. ومع هذا 
كله فاإن �صعر بيع المتر المربع للبناء 

هو االأف�صل في المنطقة.
اأم��ا موقع البناء فه��و من المواقع 
الفري��دة ف��ي عا�ص��مة ال�ص��مال ف��ي 
طرابل�س، فهو يبعد خطوات قليلة عن 
معر�س ر�ص��يد كرامي الدولي ومركز 
ال�ص��فدي الثقاف��ي وم�ص��جد الوف��اء 
ومدر�ص��ة رو�ص��ة الفيح��اء ومرك��ز 
ع�ص��ير  و�ص��ارع  للت�ص��وق  �ص��بين�س 
الداي��ة المع��روف بمطاعمه ومقاهيه 
ومحالته التجارية المميزة، اإ�ص��افة 
اإلى اأن المبنى يقع مقابل مبنى نقابة 
المهند�صين المميز بهند�صته وعمارته.

اأما ف��ي ما يتعلق بنوعي��ة االأبنية 
المحيطة فاإن ت�صنيف المنطقة عقارياً 
جاء لتكون مبانيها راقية الموا�صفات، 
منخف�ص��ة االرتفاع، هادئة االأجواء، 
الحدائ��ق  متع��ددة  الكثاف��ة،  قليل��ة 

العامة...
2- مكتبكم الهند�صي هو ذو خبرة 
وا�صعة في تنفيذ الم�صاريع واالأبنية، 
كيف ت�صف المرحلة الحالية هند�صياً 
وعقارياً، وح�ص��ب خبرتكم هل يمكن 
التف��اوؤل باأننا بداأنا نخ��رج من النفق 

المظلم؟
اأه��م  م��ن  البن��اء  تج��ارة  تعتب��ر 
الدعام��ات ف��ي االقت�ص��اد اللبنان��ي، 
ولك��ن ه��ذه الحرك��ة مرتبطة ب�ص��كل 
ال�صيا�ص��ية  باالأو�ص��اع  خا���س 
واالقت�ص��ادية واالأمني��ة، لذل��ك وفي 
هذه الظروف ال�ص��عبة التي يعي�صها 
لبنان والمنطقة المحيطة قد انعك�صت 
على حركة البيع وال�صراء في المجال 
العقاري، ولكن كّلنا اأمل بتح�صن هذه 
الحال��ة وع��ودة الثقة للم�ص��تثمرين 
والم�صترين وب�صكل خا�س المغتربين 
منه��م ف��ي ح��ال ظه��ور اأي حلول في 
االأفق للمنطقة الأن الم�صتثمر لديه ثقة 
كبيرة في ال�صوق العقارية اللبنانية.

ال�ص��الم«  »دار  مبن��ى  ف��ي   -3
م�ص��احات مختلفة، منها الم�ص��احات 
الكبيرة لل�ص��قق ال�صكنية، هل ما زال 
اأهال��ي طرابل�س يرغبون في ال�ص��كن 
ب�ص��قق ذات م�ص��احات كبيرة، اأم اأّن 
المف�صل لديهم بات ال�صقق ال�صغيرة؟
اإن الم�صروع يلبي حاجات ال�صاري 

من خ��الل تاأمي��ن م�ص��احات متنوعة 
لل�ص��قق والتي تب��داأ 185 متراً مربعاً 
لل�صقة الواحدة وت�صل الى 240 مترًا 
مربعاً. ونظراً للظروف ال�صعبة التي 
تم��ر بالمنطقة عام��ة فاإن الم�ص��تهلك 
دائماً م��ا يبحث عما يالئ��م اإمكانياته 
المادي��ة وع��دد اأف��راد العائل��ة، لذلك 
دائماً نحن بحاجة اإلى تنوع من حيث 
م�صاحات ال�صقق، بين �صقق �صغيرة 
الحج��م و�ص��قق متو�ص��طة واأخ��رى 

كبيرة.
4- اإل��ى من يتوجه م�ص��روع »دار 
ال�صالم«، اإلى اأي �صريحة اجتماعية، 
واإل��ى اأي فئات عمري��ة، واإلى اأي من 

القطاعات المهنية؟
ا�ص��تمرار الحي��اة يجع��ل الحاجة 
نتيج��ة  ال�ص��كنية،  لل�ص��قق  دائم��ة 
طبيعية الزدياد عدد ال�ص��كان، ولكن 
م��ن  واالأو�ص��ع  االأكب��ر  ال�ص��ريحة 
الم�ص��تهلكين ه��م المغترب��ون الذي��ن 
يحر�ص��ون على ا�ص��تمرار ارتباطهم 
بوطنهم من خالل اقتناء عقار خا�س 
بهم لل�صكن به عند عودتهم الموؤقتة اأو 
النهائية لوطنهم. واأي�صاً هناك الفئات 
المختلف��ة من �ص��رائح المجتمع ممن 
يحر�ص��ون على اقتناء �ص��قق �صكنية 
ل�ص��مان ا�ص��تقرارهم �ص��واء من فئة 
ال�ص��باب اأو المراح��ل المتقدم��ة م��ن 
ع��ن  النظ��ر  بغ���س  عمره��م، 
فاالأم��ر  مهنه��م  اأو  اخت�صا�ص��اتهم 
مرتبط دوماً بالقدرة ال�ص��رائية لدى 
ال�صخ�س، وهذا االأمر طبعاً لي�س على 
نف�س الوتيرة فهو مرتبط بو�صع البلد 
ال�صيا�ص��ي واالقت�ص��ادي وال��ى ح��د 

كبير االأمني.
5- هل اأّثرت البلبلة حول القرو�س 
ال�صكنية على المبيعات اإجمااًل، وهل 
وم��ا  نهائي��اً،  الم�ص��كلة  ه��ذه  حل��ت 

الخطوط العري�صة لهذا الحل؟
كان  ال��ذي  الق��رار  ب��اأن  �ص��ك  ال 
�صي�صدر ب�ص��اأن القرو�س الم�صرفية 
واإع��ادة النظ��ر فيها قد اأح��دث بلبلة 
كبيرة في ال�صوق العقاري، ولكن بعد 
لبن��ان  م�ص��رف  حاك��م  ا�ص��تدراك 
للمو�ص��وع واإع��ادة النظ��ر بالق��رار 
ف��ي  ال�ص��كنية  بالقرو���س  المتعل��ق 
البنوك وخا�صة البنك المركزي اأعاد 
االأم��ور اإل��ى م��ا كان عليه، وا�ص��تمر 
اإعط��اء القرو���س ولك��ن ال��ذي تاأث��ر 
حقيقة بهذا المو�ص��وع هو القرو�س 
ال�صكنية العالية، التي كانت تتجاوز 
400 ملي��ون ليرة، اأما القرو�س التي 
ال تتج��اوز 200 مليون لي��رة كلها ما 
زال��ت تمن��ح، الإع��ادة توزيع ال�ص��لة 
لمو�ص��وع  المخ�ص�ص��ة  المالي��ة 
القرو�س ال�صكنية على اأو�صع �صريحة 

ممكنة.
6- ما تقييمكم لحركة البناء حالياً، 
طرابل���س  وف��ي  عام��ة،  لبن��ان  ف��ي 

وال�صمال خا�صة؟
اإن حركة تجارة البناء في ال�صمال 
خا�صة تتاأثر �صلباً اأكثر من العا�صمة 
بي��روت لم��ا له��ا م��ن واق��ع جغرافي 
يجعله��ا اأكث��ر تما�ص��اً والت�ص��اقاً مع 
ونتائجه��ا  ال�ص��ورية  االأزم��ة  واق��ع 
التج��اري  ال�ص��عيد  عل��ى  ال�ص��لبية 
وه��ذا  ال�ص��مال،  ف��ي  وال�ص��ناعي 
التراج��ع ناتج ع��ن القل��ق والخوف 
ل��دى المطوري��ن العقاريي��ن من عدم 
ا�ص��تقرار الو�ص��ع ال�صيا�ص��ي ال��ذي 
يعي�ص��ه البلد والو�ص��ع االإقليمي في 
المحيط وانعكا�ص��اته على ال�ص��احة 
اللبنانية، وكذلك عدم اال�ص��تقرار في 
الخلي��ج العربي الذي انعك�س اأي�ص��اً 
عل��ى المغتربين، ولك��ن رغم كل هذه 
الظروف ما يزال و�ص��ع �ص��راء وبيع 

ال�صقق ال�صكنية والعقارات مقبواًل.

عوي�سة: نقوم بتنفيذ اأول 5 بلوكات 
من م�سروع »بيتي متل ما بدي«

غزال: موقع »دار ال�سالم« هو من 
المواقع الفريدة في طرابل�س

ال�صيد عمر عوي�صة

الدكتور المهند�س ناهد غزال

�ضركة »مجموعة الناغي للمقاولت 
وال�ضتثمار« المتمثلة بالأ�ضتاذ خالد 
ناغ���ي واأولده اأثبت���ت وجوده���ا ف���ي 
قط���اع البن���اء وتجارت���ه، وق���د نفذت 
الكثي���ر م���ن الم�ضاريع ف���ي طرابل�س 
ومحيطها، وهي تح���اول دائمًا العمل 
للتط���ورات  مواكب���ة  م�ضاري���ع  عل���ى 

وتاأمين المتطلبات الع�ضرية.
»التم���دن« التق���ت المهند����س عمار 
ناغ���ي، الذي تحدث ع���ن و�ضع البناء 

في الوقت الراهن فقال:
م���ن  كغي���ره  »لم���ار«  »م�ض���روع 
م�ضاريعن���ا ه���و م�ض���روع متنوع فهو 
موؤلف من 5 بلوكات، وفيه م�ضاحات 
مختلفة بدءًا م���ن 90م.م و�ضوًل اإلى 
150م.م اإل���ى دوبلك����س، ليت���الءم مع 
اأذواق مختل���ف النا����س وحاجاته���م، 
ليوؤم���ن كاف���ة متطلباته���م م���ن حي���ث 

النوعية وو�ضائل الرفاهية.
يق���ع الم�ضروع في منطقة بر�ضا - 
الك���ورة الت���ي تبع���د 15 دقيق���ة ع���ن 
بجم���ال  تتمي���ز  والت���ي  طرابل����س، 
طبيعته���ا، اإ�ضافة اإلى المحافظة على 
وهن���اك  التراثي���ة،  بيوته���ا  روحي���ة 
تم�ّض���ك به���ذه الروحي���ة ف���ي الأبني���ة 
الم�ضّي���دة حديثًا. علم���ًا اأن هناك اأكثر 
م���ن م�ضت�ضف���ى ف���ي منطق���ة الكورة، 
اإ�ضاف���ة اإلى عدد م���ن الجامعات، مما 

جع���ل ه���ذه المنطق���ة مكان���ًا جمي���اًل، 
الت���ي  الأمكن���ة  كاف���ة  م���ن  وقريب���ًا 

يحتاجها النا�س.
الفت���رة  ف���ي  الطل���ب  ازدي���اد  اأّم���ا 
الأخيرة على المنازل خارج طرابل�س، 
ال�ضجي���ج  ع���ن  لالبتع���اد  فه���و 
اإل���ى منطق���ة  والتوج���ه  والزدح���ام، 
وبر�ض���ا  عام���ة  الخ�ض���راء  كالك���ورة 
خا�ض���ة الهادئ���ة، ولتت���الءم اأكثر مع 
القوة ال�ضرائية التي تراجعت ب�ضبب 
ع���دم ال�ضتق���رار الكام���ل ف���ي لبن���ان 
والمنطق���ة المحيط���ة ب���ه، وكذلك فاإن 

وجود المناف�ض���ة الكبيرة في ال�ضوق 
العقاري يحّتم تاأمين موا�ضفات عالية 
ف���ي الم�ضاريع ال�ضكني���ة، وا�ضتخدام 
اأف�ض���ل الم���واد الموج���ودة، لإغ���راء 
الزب���ون وك�ض���ب ثقته دوم���ًا، اإ�ضافة 
اإلى المحاولة الدائم���ة لتاأمين اأ�ضعار 
مناف�ض���ة، كم���ا توجهن���ا اإل���ى اإدخ���ال 
ف���ي   Smart House ال����  اأنظم���ة 
م�ضاريعنا، لنلبي حاجات الزبون في 
التكنولوجي���ا  اأن  وخا�ض���ة  المن���زل، 
دخل���ت اإل���ى كاف���ة تفا�ضي���ل حياتن���ا 

اليومية.
الفت���رة الأخي���رة تراجع���ت  وف���ي 
حركة المبيع���ات في القطاع العقاري 
تراجع���ًا ملحوظًا، لتوق���ف القرو�س 
ال�ضكنية الذي اأدى اإلى تراجع حركة 
المبيع���ات، ولكن بعد ق���رار م�ضرف 
لبن���ان باإعادة توزيع ه���ذه القرو�س، 
تت���م اإعادة حلحل���ة الأمور في القطاع 
العق���اري، و�ضيتم اإع���ادة توزيع هذه 
القرو�س ال�ضكنية على اأو�ضع �ضريحة 
ممكن���ة، �ضمن ال�ض���روط المو�ضوعة 

من قبل م�ضرف لبنان.
لكن، م���ا يتعل���ق ب�ضركتنا فنحن ل 
نعتمد كثي���رًا على القرو�س ال�ضكنية، 
مم���ا يك�ضبن���ا ق���وة وا�ضتم���رارًا ف���ي 
ال�ض���وق دون تعر����س اأعمالنا اإلى اأي 

م�ضاكل اأو اأزمات«.

ناغي: م�سروعنا ذو م�ساحات منوعة
من 90 م.م اإلى 150 م.م اإلى دوبلك�س

المهند�س عمار ناغي
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�صركة عبيد للبناء عريقة جدًا في 
ال�ص��كنية  الم�ص��روعات  عال��م 
والتجارية. مع رئي�س مجل�س اإدارة 
ال�صركة ال�ص��يد محمد عبيد كان هذا 

الحوار:
1- �صركتكم االإعمارية ذات خبرة 
الم�ص��اريع  تنفي��ذ  ف��ي  وا�ص��عة 
المرحل��ة  ت�ص��ف  كي��ف  واالأبني��ة، 
الحالية عقارياً، وه��ل يمكن التفاوؤل 
باأننا بداأنا نخرج من النفق المظلم؟

يج��ب اأن نك��ون متفائلي��ن بالرغم 
م��ن الظروف الدقيقة التي يمر لبنان 
غني��ة  فطرابل���س  به��ا،  والمنطق��ة 
بجمي��ع مكوناته��ا... واإذا م��ا نظرنا 
هنال��ك  اأن  �ص��نجد  حولن��ا  م��ا  اإل��ى 

م�صتقباًل واعدًا ينتظرنا...
2- اإل��ى م��ن يتوجه م�ص��روعكم، 
اإلى اأي �صريحة اجتماعية اأو مادية؟

اإننا نتوجه اإلى ال�ص��ريحة االأكثر 
اكتف��اء؛ الأن م�ص��احات المنتج لدينا 

ت�صتدعي ذلك.
ح��ول  البلبل��ة  اأث��رت  ه��ل   -3
القرو���س ال�ص��كنية عل��ى المبيعات 
اإجم��ااًل، وه��ل ُحّل��ت هذه الم�ص��كلة 
نهائياً، وما الخطوط العري�ص��ة لهذا 

الحل؟
عليه��ا  تق��ع  اللبناني��ة  الدول��ة 
الم�ص��وؤولية ب�ص��كل ع��ام، الأن دع��م 
الم�ص��كن جزء اأ�ص��ا�س مم��ا يجب اأن 
تقوم ب��ه م��ن تقديمات كاال�ص��تثمار 

والتعليم..
وبالتال��ي دعم القرو�س ال�ص��كنية 
لذوي الدخل المحدود يجب اعتماده 

في الموازنة العامة.
البن��اء  لحرك��ة  تقييمك��م  م��ا   -4
حالياً، في لبنان عامة، وفي طرابل�س 

وال�صمال خا�صة؟
وعندن��ا  عموم��اً  البن��اء  حرك��ة 
يلزمه��ا  خ�صو�ص��اً حرك��ة خجول��ة 
م��ع  ت�ص��كل  الأنه��ا  الدول��ة  رعاي��ة 
مثيالته��ا م��ن اأعمال البن��ى التحتية 
ازدهارًا في ال�صناعة والتجارة على 
الم��ال  لحرك��ة  وتدوي��رًا  اختالفه��ا 
لت�ص��ل ف��ي مردوده��ا اإل��ى خزين��ة 

الدولة.
المغترب��ون  زال  م��ا  ه��ل   -5
ال�ص��ريحة االأ�صا�ص��ية التي ت�ص��تري 
�صققاً �صكنية وعقارات في طرابل�س؟

اأ�صبح المغتربون ال�صريحة االأقل 
يعل��م  وجميعن��ا  ت�ص��تري...  الت��ي 
الم�صببات وعليه يجب اإعادة النظر 
في طريق��ة طرح المنتج خ�صو�ص��اً 
االأحجام لتتالءم والقدرة ال�صرائية.

6- ه��ل اأ�ص��بح الم�ص��تهلك اأكث��ر 
تطلباً على �صعيد نوعية البناء؟

لم يعد الم�صتهلك كما في ال�صابق، 
اأ�ص��بح اأكثر تطلباً من ذي قبل حيث 
ي��رى تط��ورًا الفتاً على كل �ص��عيد، 
فب��داأ ُيمّي��ز ويحا�ص��ب... وه��ذا من 

حقه...
7- م��اذا تق��ول ع��ن م�ص��روعكم 
الجديد في منطقة ال�ص��م والفرز في 

طرابل�س؟
نرج��و اأن نك��ون عن��د ح�ص��ن ظن 
النا�س بنا... فم�صروعنا يتحدث عنا 
والنظ��م  للمعايي��ر  يخ�ص��ع  وه��و 
الجديدة التي اأقرتها الدولة بدءًا من 
2017/1/1 وهي �ص��روط بمجملها 

ُممتعة وجيدة... 
في الختام: خير الكالم ما قّل ودّل 
وعل��ى اأمٍل م�ص��رق وواعد وال�ص��كر 

الجزيل لجريدتكم الزاهرة.

»�ص��ركة ب�صار الم�ص��ري واأوالده 
للبن��اء والمقاوالت« اأثبتت وجودها 
ف��ي قطاع البناء وتجارته منذ العام 
م��ن  الكثي��ر  اأنج��زت  وق��د   ،1991
الم�ص��اريع في طرابل���س والمناطق 
المحيط��ة بها، وهي تعمل دائماً على 
تجدي��د ن�ص��اطها من خ��الل بث روح 
متجددة �صمن فريق عملها، لمواكبة 

التطورات. 
اإيه��اب  المهند���س  يعم��ل  االآن 
الم�ص��ري على �ص��خ ه��ذه الروحية 
الجديدة لل�ص��ركة، فه��و في مواكبة 
دائمة لكل التطورات التي تحدث في 
لبن��ان وخارج��ه ف��ي قط��اع البن��اء 

لتاأمين المتطلبات الع�صرية.
»التم��دن« التقت المهند�س اإيهاب 
الم�صري، وكان لها معه حوار حول 
والظ��روف  البن��اء  تج��ارة  مهن��ة 
المحيط��ة به��ا، نن�ص��ر ف��ي م��ا يل��ي 

تفا�صيله:
1- �ص��بق لكم اأن اأقمُتم م�ص��اريع 
داخ��ل  مناط��ق  ع��دة  ف��ي  �ص��كنية 
طرابل���س، االآن توجهت��م اإلى خارج 
ببن��اء  حالي��اً  وتقوم��ون  المدين��ة، 
م�ص��روع ف��ي منطقة مجدلي��ا، لماذا 
االبتع��اد قلي��اًل ع��ن المدين��ة، وم��ا 
ف��ي  ال�ص��كنية  ال�ص��قق  م�ص��احات 

الم�صروع الجديد؟
هن��اك ع��دة اأ�ص��باب دفعتن��ا اإلى 
التوجه اإلى مجدليا منها الهروب من 
�صو�ص��اء المدين��ة، والتمتع بجمال 
الطبيع��ة، وكذل��ك ق��رب مجدليا من 
طرابل���س، اإذ تبع��د 10 دقائ��ق ع��ن 
االأ�ص��باب  م��ن  كان  كم��ا  المدين��ة، 
االأ�صا�ص��ية محاول��ة تخفي�س الكلفة 
م��ن المناط��ق االأخرى مث��ل منطقة 
اأبي �ص��مراء ومنطقة ال�ص��م والفرز، 
وغيره��ا م��ن المناطق، ف��ي محاولة 
لتاأمي��ن �ص��قق تتنا�ص��ب م��ع الح��د 
ب�ص��بب وج��ود  المطل��وب،  االأدن��ى 
م�ص��اكل مادي��ة عام��ة ف��ي المنطقة، 

اإ�ص��افة اإلى الر�ص��وم التي اأ�ص��يفت 
موؤخ��رًا عل��ى مو�ص��وع التراخي�س 
كر�ص��م الدفاع المدن��ي مثاًل، وفر�س 
�ص��ركة  وج��ود  المهند�ص��ين  نقاب��ة 
مم��ا  الم�ص��اريع،  لتنفي��ذ  تعه��دات 
يدفعنا اإلى التوجه اإلى توفير بع�س 
�ص��راء  اإل��ى  بالتوج��ه  الم�ص��اريف 
اأرا���سٍ اأبعد قلياًل واأرخ�س حر�ص��اً 
عل��ى تاأمي��ن الح��د المطل��وب ل��دى 

الزبون.
2- هل التوجه �صار حتماً باتجاه 
الم�ص��احات  ذات  ال�ص��قق  بن��اء 

ال�صغيرة؟
ال�ص��قق  عل��ى  االإقب��ال  ازداد 
ال�ص��كنية ذات الم�صاحات ال�صغيرة 
والمتو�ص��طة الحجم، نظرًا لالرتفاع 
وازدي��اد  االأ�ص��عار  ف��ي  الكبي��ر 
المتطلب��ات ف��ي التجهي��زات داخ��ل 
ال�ص��قق، فازداد االإقبال على �ص��راء 
ال�ص��قق الت��ي ال تتج��اوز قيمته��ا ال 

.$100000
3- اختيارك��م لمجدليا هل �ص��ببه 

موقعه��ا ال��ذي تتقاط��ع في��ه الطرق 
وزغرت��ا  طرابل���س  اإل��ى  الموؤدي��ة 

وال�صنية والمنية؟
االأنظار تتج��ه دوماً اإلى المناطق 
المحيط��ة بمدين��ة طرابل���س، مثل: 
مجدلي��ا، والك��ورة، وراأ���س م�ص��قا، 
و�صهر العين... وكلها تبعد م�صافات 
ق�ص��يرة، كم��ا اأن انخفا�س اأ�ص��عار 
االأرا�ص��ي في ه��ذه المناطق ن�ص��بة 
اإل��ى طرابل�س جعلها اأكث��ر طلباً من 
ال�صكان، وكذلك موقع مجدليا ب�صكل 
خا���س هو موق��ع ا�ص��تراتيجي فهو 
قري��ب من القب��ة وزغرتا وال�ص��نية 

وطرابل�س.
�ص��ركات  بي��ن  المناف�ص��ة   -4
التطوير العقاري حّتمت، باالإ�ص��افة 
اإلى اإعطاء اأ�صعار مناِف�صة، االهتمام 
بنوعي��ة ت�ص��طيب البن��اء، وتلبي�س 
الواجه��ات، والحجر، وخالفه، ماذا 
عن م�ص��اريعكم، وما م��دى االهتمام 

بال�صكل الخارجي؟
في ظل تراجع الطلب على �ص��راء 

ال�ص��قق ال بد من العمل بموا�ص��فات 
عالي��ة كتلبي�س الحجر، والت�ص��طيب 
واالك�ص�ص��وارات  النهائ��ي 
الواجهات،  وتلبي���س  الم�ص��تخدمة، 
وغيره��ا م��ن الخدم��ات الت��ي تعمل 
ب�ص��بب  الم�ص��تري،  اإغ��راء  عل��ى 
الموج��ودة في  الكبي��رة  المناف�ص��ة 

ال�صوق العقاري.
ِقَب��ل  م��ن  اإقب��ال  هن��اك  ه��ل   -5
الطرابل�ص��يين ل�ص��راء �ص��قق �صكنية 
اأّن  علم��اً  مجدلي��ا،  م�ص��روع  ف��ي 
المدين��ة  قل��ب  بي��ن  الم�ص��افة 

والم�صروع م�صافة ق�صيرة جدًا؟
عل��ى  يقبل��ون  طرابل���س  اأبن��اء 
ال�ص��راء في ه��ذه المنطقة لقربها من 
طرابل���س واعتبارها امت��دادًا للقبة 
ولَم��ا تتمت��ع ب��ه م��ن مناظ��ر جميلة 
مقارن��ة  هادئ��ة  منطق��ة  وكونه��ا 

باالزدحام الموجود في المدينة.
ع��ن  يبح��ث  الي��وم  فالم�ص��تري 
االزدح��ام  تخفي��ف  مو�ص��وع 
والو�ص��ول اإل��ى االأماك��ن التي تهمه 
ب�صكل اأ�ص��رع، وفي الوقت ذاته فاإّن 
انخفا���س كلف��ة ال�ص��راء ف��ي ه��ذه 
المناطق ت�ص��جع عل��ى اقتناء منزل 

فيها.
6- هل اأّث��رت البلبلة التي اأُثيرت 
عل��ى  ال�ص��كنية  القرو���س  ح��ول 
المبيع��ات اإجم��ااًل، وه��ل ُحلَّت هذه 
الخط��وط  وم��ا  نهائي��اً،  الم�ص��كلة 

العري�صة لهذا الحل؟
من الموؤكد اأن مو�ص��وع القرو�س 
ال�ص��كنية اأثار بلبلة وخا�صة اأن هذه 
القرو�س تعتبر دفعات م�صمونة في 
حال عدم التمكن من دفع ثمن ال�صقق 
ب�ص��كل كام��ل، وق��د اأُعي��د النظر في 
و�ص��يتم  القرو���س  ه��ذه  مو�ص��وع 
ه��ذه  توزي��ع  اإع��ادة  عل��ى  العم��ل 
اأو�ص��ع  عل��ى  ال�ص��كنية  القرو���س 
ال�ص��روط  �ص��من  ممكن��ة،  �ص��ريحة 

المو�صوعة من قبل م�صرف لبنان. 

تتمي��ز ال�ص��ناعة التركية باأنه��ا ذات جودة 
عالي��ة و�ص��كل جمي��ل و�ص��عر معت��دل، كي��ف 
تجاوب ال�ص��وق اللبناني مع هذه ال�ص��ناعة؟ 
�ص��وؤال حملناه اإلى ال�ص��يد كمال مق�ص��ود اأحد 
االأدوات  ف��ي مح��الت  االأ�صا�ص��يين  ال�ص��ركاء 
 Sani« ال�صحية ومتفرعاتها والتي تحمل اإ�صم

Turka«، فاأجاب قائاًل: 
ال�ص��وق اللبنان��ي يتك��ون م��ن نوعي��ن م��ن 
الم�ص��تهلك  ه��و  االول  الن��وع  الم�ص��تهلكين: 
المي�ص��ور ال��ذي يف�ص��ل المنت��ج ذا الج��ودة 
العالية والت�ص��ميم المميز، والنوع الثاني هو 
الم�صتهلك �صاحب القدرة ال�صرائية المتو�صطة 
المحدودة وال�ص��عيفة هذا الم�ص��تهلك يتحكم 
بخياراته ال�صعر بالدرجة االولى فال ي�صتطيع 

الح�صول بالتالي على الجودة التي ياأملها.
 Sani« م��ن هن��ا كان��ت ا�ص��تراجية �ص��ركة
Turka«  مخاطب��ة النوعي��ن مع��اً اي تاأمين 
المنتج ذي الجودة العالية والت�ص��ميم المميز 
والفريد ولكن ب�صعر مناف�س يوؤمن طلب النوع 
االول باق��ل تكلفة ويحق��ق رغبة النوع الثاني 
بتاأمي��ن منت��ج ي��وازن بي��ن الجودة وال�ص��كل 
وال�ص��عر ، فكان��ت المنتوج��ات التركي��ة ه��ي 
الركيزة اال�صا�صية في تحقيق ما ن�صبو اليه.

- �ص��ركتكم »Sani Turka« ت��ّم افتتاحها 
ه��ل  طرابل���س،  ف��ي  ال�ص��نتين  حوال��ي  من��ذ 
ا�ص��تطاعت تنفيذ م�ص��اريع كبي��رة، اأم اأنها ما 

زالت في مرحلة الت�صويق؟
الخيار واال�صتراتيجية التي ذكرتها اآنفاً هي 

بالحقيقة حاجة و�صرورة لل�صوق والم�صتهلك 
والمط��ور العق��اري ف��ي طرابل�س وال�ص��مال. 
لذلك كان الق��رار ان تكون مدينة طرابل�س هي 
االنطالقة ال�ص��تثمارنا بعد ان اقنعنا �ص��ريكنا 
وهو م�ص��تثمر تركي باأهمية ال�ص��وق ال�صمالي 
والطرابل�ص��ي ولقناعتنا ب�ص��رورة الم�صاهمة 

عم��ل  فر���س  وتاأمي��ن  اقت�ص��اده  بتطوي��ر 
وا�صتثمارات جديدة الأبنائه. 

- عل��ى ال�ص��عيد الف��ردي للمواطني��ن ه��ل 
هن��اك اإقب��ال على �ص��راء قطع معين��ة ترتبط 
بالحمام��ات والمغا�ص��ل والحنفي��ات لبيوته��م 

الخا�صة؟

 بالتاأكيد خا�ص��ة ان ت�ص��كيلتنا منوعة جدًا 
وتخاطب مختلف االأذواق.

- ه��ل تب��اع ب�ص��ائع »Sani Turka« في 
�ص��االت عر���س لبناني��ة اأخ��رى اأم اأنه��ا فقط 
مح�صورة في مركزكم الرئي�صي في طرابل�س؟

بالطبع �ص��ركة »Sani Turka«  ت�ص��تورد 
م��ن تركيا مجموعة منوعة جدًا عالية الجودة 
التجاري��ة  العالم��ات  ذات  المنتوج��ات  م��ن 
وه��ي  االوروبي��ة  والموا�ص��فات  المرموق��ة 

مح�صورة بمعظمها ب�صركتنا.
الت��ي  االأ�صا�ص��ية  المنتوج��ات  ه��ي  م��ا   -
تبيعونها، وهل هناك فكرة الإدخال البور�صالن 

وال�صيراميك التركيين اإلى قائمة مبيعاتكم؟ 
�صركتنا تعنى بالمنتوجات والمواد الكمالية 
المختلف��ة المتعلق��ة ب�ص��ناعة البن��اء وعل��ى 
 Sanitary راأ�صها االأدوات ال�صحية المختلفة
ware وكل اك�ص�ص��وارات الحمامات، وكنا قد 
وال�ص��يراميك  البور�ص��الن  ت�ص��ويق  حاولن��ا 
التركي المميز جدًا، ولكن ا�ص��طدمنا بالر�صوم 
الجمركي��ة العالية التي تجعل المناف�ص��ة غير 
واردة ف��ي ظ��ل دخ��ول ه��ذا المنت��ج دون اأية 
ر�ص��وم جمركية، اإذا ا�ص��تقدم م��ن دول توجد 
اتفاقيات معها كايطاليا وم�صر، مما يجعل اأمر 
توقي��ع اتفاقية تجارية مع الدولة التركية اأمر 
�ص��روري وملّح، يحتاجه الم�صتهلك وال�صوق 

اللبناني.

عبيد: اأ�سبح 
المغتربون ال�سريحة 

الأقل التي ت�ستري

الم�سري: توجهنا نحو مجدليا لتخفي�س الكلفة 
بالمقارنة مع المناطق الأخرى

                                          »Sani Turka« مق�سود: منتجات
توازن بين الجودة وال�سكل وال�سعر

المهند�س اإيهاب الم�صري

ال�صيد كمال مق�صود

ال�صيد محمد عبيد
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قريبًا في منطقة ال�سم والفرز

م�سروع اأمينة �سنتر - اأبي �سمراء

موقع الم�سروع في اأبي �سمراء

لال�ستعالم:  الناغي للهند�سة - �سارع المطران - بناية الأحدب - بلوك A - الطابق الأول - تلفون: 06/430786  موبايل: 867299 / 03

اأمينة
�سنتر 2

�سقق �سكنية فخمة

�سقق �سكنية، مكاتب 
ومحالت تجارية فخمة

Elite 24

درا�سة وت�سميم 
المهند�س و�سيم ناغي
P.O.B O X  : 525 -TRIPOLI-LEBANON
P H O N E  : +961 6  43 07 86
F     A     X  : +961 6  62 67 83
www.wassimnaghi.com

ARCHITECTURAL CONSULTANT

WASSIM NAGHI ARCHITECTS
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�ضركة FB engineering »فادي بي�ضون 
للهند�ضة والبناء« نفذت الكثير من الم�ضاريع 
وم�ضروع  »ال��م��ي��رام��ار«  مثل  طرابل�س  ف��ي 
»دري�����م ه���او����س« وم�����ض��روع »ت��ي��ت��ان��ي��وم«، 
بالإ�ضافة اإلى الكثير من الم�ضاريع الأخرى، 
يعتبر  ال���ذي   »3106 »ال�����ض��راي  وم�����ض��روع 
اليوم land mark في البناء في طرابل�س.

والمتخ�ض�ضة  للهند�ضة   idea ���ض��رك��ة 
والتي  المعمارية،  والهند�ضة  المدن  بتخطيط 
زيتون  اإف���راز  م�ضروع  تنفيذ  على  اأ�ضرفت 
مثل  كثيرة  م�ضاريع  اإل��ى  اإ���ض��اف��ة    ،1589
وم�ضاريع  ميدغلف  وب��ن��اء  ل��ب��ن��ان  م�����ض��رف 
و�ضوًل  العربي  الخليج  من  كثيرة،  اأخ��رى 
اإلى كندا، هي التي نفذت الهند�ضة المعمارية 
اأي�ضًا  وهناك   ،»3106 »ال�ضراي  لم�ضروع 
�ضمن الفريق »مجموعة عوي�ضة لال�ضتثمار« 

والإدارة  المالية  ب�����الإدارة  مخت�ضة  وه��ي 
ال��ت��ق��ن��ي��ة ل��ل��م�����ض��اري��ع، وم��خ��ت�����ض��ة ب�����اإدارة 
ال��م�����ض��اري��ع وت��ن��ف��ي��ذه��ا ال��ن��ه��ائ��ي، وك���ل ه��ذه 
ال��خ��ب��رات اج��ت��م��ع��ت ف��ي م�����ض��روع »ب��ي��ت��ي« 

وم�ضروع »ال�ضراي«.
متقنة  بطريقة  نفذ  »ال�ضراي«  م�ضروع     
 5 على  يحتوي  ال�ضمال  في  مبنى  اأول  وهو 
مواقف  لتاأمين  الأر�س،  تحت  �ضفلية  طوابق 
�ضيارات وهي ت�ضتوعب حوالي 110 �ضيارات 
ال��ذي  ال��م��ك��ات��ب  ل��ب��ن��اء  خ�ضي�ضًا  ��م��م��ت  و���ضُ
المواقف،  من  كبير  ع��دد  اإل��ى  دائ��م��ًا  يحتاج 
لمواجهة هذا ال�ضغط. كما اأن هذه المواقف 
���ض��م��م��ت ب��م��وا���ض��ف��ات ع��ال��ي��ة ك���الإ����ض���اءة 
المواقف  م��ن   CO2 ال���  و�ضحب  والتهوئة 
ب�ضكل دائم، ومقاومتها للحريق، اإ�ضافة اإلى 
اأنها تحتوي على 3 م�ضاعد ذات �ضرعة عالية 

طرابل�س،  ف��ي  ب��ن��اء  اأي  ف��ي  م��وج��ودة  غ��ي��ر 
خا�ضة  ميزة  له  الم�ضاعد  ه��ذه  من  وواح��د 
الم�ضعد  في  الأول��وي��ة  فله  المكاتب  لمالكي 

عبر بطاقة خا�ضة له.
   وهذه المكاتب تتمتع بالمرونة من حيث 
ح�ضب  المكاتب  تق�ضيم  يمكن  اإذ  الم�ضاحات، 
المكتب  ت�ضليم  ويتم  المطلوبة،  الم�ضاحة 
المكاتب  لهذه  واأ�ضيف  لال�ضتعمال،  جاهزًا 
اأو  بالتكييف  ���ض��واء  الكامل  التحكم  خدمة 
من  المكتب  داخل  بالتجهيزات  اأو  بالإ�ضاءة 
ت�ضغيلها  يمكن  اإذ  المحمول،  الهاتف  خالل 
الأب��واب  وكذلك  المكتب،  اإلى  الو�ضول  قبل 
ل  اأو  مقفلة  كانت  اإذا  لمراقبتها  الم�ضممة 
داخل المكتب، ونظام المراقبة الدائم لمعرفة 
فنحن  منه.  المكتب ومن خرج  اإلى  من دخل 
دائما اعتدنا اأن نعمل �ضمن موا�ضفات تقنية 

معينة لتقديم ما هو مميز وفريد على م�ضتوى 
الأبنية، كما تراعي خرائطنا التنفيذية ت�ضريع 
الذي  ال�ضخ�س  وتمنح  الكلفة  و�ضبط  العمل 
ي�ضتعمل المكتب القدرة على معرفة كل ما هو 
م��وج��ود ف��ي ح��ال اح��ت��اج اإل��ى اإج���راء بع�س 
يميز  ما  وه��ذا  الوقت،  م��رور  مع  التعديالت 
اإلى  تتجه  البناية  وهذه  غيرها.  عن  �ضركتنا 
من يريد موا�ضفات معينة لمكتبه داخل بناء 
الذي  والموقع  �ضكني.  بناء  ولي�س  مكاتب 
البناء مميز، فهو مقابل ق�ضر  به هذا  يتمتع 
المظلوم  م�ضت�ضفى  م��ن  وب��ال��ق��رب  ال��ع��دل 
الخانقة،  الزحمة  نطاق  وخ��ارج  وال�ضراي، 
وي��م��ك��ن ال��و���ض��ول اإل��ي��ه م��ن ك��ل ال��م��خ��ارج، 
وقربه من هذه الأماكن ي�ضهل الو�ضول اإليها 

م�ضيًا على الأقدام.

بناء »ال�سراي 3106« 

For more information contact us:

Fadi Baydoun 06 442 971 /03 310 373
Omar Ouayda 06 418 750 / 03 232 383 

The place to be…
Exclusive commercial & office building
Facing Palais du justice

•  O f f ices f r om 52 to 36 5 sq m

•  R etail sp ace 38 0 sq m ( up  to 3 sh op s)

• U n der g r oun d p ar kin g s  ( 5 lev els  f or  110 car s )

•  A utomation :  access con tr ol in cludin g

  en tr an ces,  p ar kin g  an d of f ices,  E lB ,

  automatic lig htin g  syst em an d f ir e detector

•  S tate of  the ar t E n er g y -  ef f icien t A ir

  con dition  syst em

•  A r oun d-  the -  clock su r ve illan ce syst em

  ( C C T V -  close d cir cuit televi si on )

•  3 hig h sp eed elev ator s

•  O f f ices r eady f or  occup an cy in cludin g  

p ar tition s,  f alse  ceilin g ,  so ckets f or :  U P S ,  

n etw or k,  telep hon e an d electr icity

…ODƒj ´ÉØJQG çóëj ⁄ IÒN’G IÎØdG ‘ øµdh
ó«dG hCG OGƒŸG ¢†©H kÓãe ,AÉæÑdG áØ∏c ´ÉØJQG ¤EG
QƒeC’Gh ,kÓ«∏b ¢†ØîæJ hG Ó«∏b ™ØJôJ á∏eÉ©dG
IÒNC’G çÓ˘ã˘˘dG äGƒ˘˘æ˘˘°ùdG ‘h ,É˘˘¡˘˘°†©˘˘H ∫uó˘˘©˘˘J
≈˘∏˘Y ô˘KDƒ˘j π˘µ˘°ûH ™˘Ø˘Jô˘J ⁄ AÉ˘æ˘Ñ˘dG OGƒ˘e QÉ˘©˘˘°SCG
πµ°ûH ™ØJôJ ¬a â©ØJQG GPEGh ,™jQÉ°ûŸGh á«æHC’G
∞«ØW ÒKCÉàdÉa ,OÉM πµ°ûH ¢ù«dh IOÉY »éjQóJ
≈˘≤˘Ñ˘Jh ,iô˘NCGh á˘∏˘˘«˘˘d ÚH ∫Gƒ˘˘MC’G Ö∏˘˘≤˘˘æ˘˘J ’h
¢ùµ©æJ »àdG äÉYÉØJQ’G ¢†©H çhóM á«fÉµeG
»g á∏eÉ©dG ó«dG ¿CG ¿ƒ°†«H ôcòjh .áØ∏µdG ≈∏Y
äôKCGh äôKCÉJ ÚM ‘ ,ôKCÉàJ ⁄ »àdG Ió«MƒdG
QÉ©˘°SCG ≈˘∏˘Y ,»˘HÉ˘é˘jEG π˘µ˘°ûH OGƒŸG á˘«˘≤˘H QÉ˘©˘°SG
,ÉgQÉ©°SCG â°†ØîfG ób á«dhC’G OGƒŸG πµa ,áØ∏µdG
≈àM ,OGƒŸG πc ≈∏Y ôKCÉa ¢†ØîfG ób ∫hÎÑdG ¿C’
É¡«∏Y ¢VôØj ó©j ⁄ ÉHhQhCG øe áeOÉ≤dG ™FÉ°†ÑdG
‘ çóM Gògh ,ÉHhQhG ™e ¥ÉØJ’G ó©H ∑QÉªL
ø˘˘e kÉ˘˘Yƒ˘˘f ∑ô˘˘J É‡ ,IÒN’G çÓ˘˘ã˘˘dG äGƒ˘˘˘æ˘˘˘°ùdG
â°†Ø˘î˘fG »˘à˘dG QÉ˘©˘°SC’É˘a ,QÉ˘˘©˘˘°SC’G ‘ äÉ˘˘Ñ˘˘ã˘˘dG
á«dhC’G OGƒŸG ô©°S ‘ ôKDƒJ %30 áÑ°ùæH kÉÑjô≤J
Ö°ùë˘H  %12 ÜQÉ˘≤˘j ÉÃ á˘«˘dÉ˘ª˘L’G á˘Ø˘∏˘˘µ˘˘dG ø˘˘e

.AÉæÑdG ‘ ôaƒàJ »àdG äÉØ°UGƒŸG
á«°SÉ°SC’G áëjô°ûdG ¿ƒHÎ¨ŸG ∫GR Ée πg ¯
?¢ù∏HGôW ‘ äGQÉ≤Yh á«æµ°S kÉ≤≤°T …Î°ûJ »àdG
¢ù«dh ,¿ÉæÑd πc ‘ º¡eGóbEG q∞N ¿ƒHÎ¨ŸG -
¿hÎ°ûj ’h ¿hôªãà°ùj A’Dƒgh ,§≤a ¢ù∏HGôW ‘
êQÉÿG ‘ ¿ƒ˘∏˘ª˘©˘j ø˘jò˘dGG ¿É˘Ñ˘°ûdG É˘eCG ,ø˘µ˘˘°ù∏˘˘d
Ö∏£dG ∫GR Éªa ,ÉHhQhCG hCG è«∏ÿG ‘ ,‘ôX πµ°ûH
ácô◊G äôKCÉJ …òdG ƒg ÜÎ¨ŸÉa .ƒg Éªc º¡jód
‘ π˘˘ª˘˘©˘˘j …ò˘˘dG ¢üî˘˘°ûdG É˘˘eCG ,¬˘˘jó˘˘d á˘˘«˘˘FGô˘˘˘°ûdG
√ò¡d ‹ÉàdÉHh ,∫õæe AGô°T ¬aGógCG ºgCG ¿EÉa êQÉÿG

.AGô°ûdG ôKCÉàj ⁄ á«MÉædG
ácôM É¡«a OGOõJ áæ«©e º°SGƒe ∑Éæg πg ¯

?AGô°ûdGh ™«ÑdG
∞˘˘î˘˘J ¢SÉ˘˘æ˘˘dÉ˘˘a ,ÒKCÉ˘˘J ¬˘˘˘d ƒ÷G ¿CG ó˘˘˘«˘˘˘cC’G -
øe ÚeOÉ≤dG ¿CG Éªc ,AÉà°ûdG ‘ º¡JÓ≤æJh º¡àcôM
kAGóàHG øµd ,º°SƒŸG Gòg ‘ º¡àcôM ∞îJ êQÉÿG
ÌcCG ácô◊G §°ûæJ ∞«°üdÉH kGQhôeh ™«HôdG øe
‘ ¿ƒ˘∏˘ª˘©˘j ø˘jò˘dG Ú«˘fÉ˘æ˘Ñ˘∏˘dG ¿CG ∫h’G ,ÚÑ˘Ñ˘˘°ùd
ºgOóY Ìµj ,π£©dG ‘ ¿ÉæÑd ¤EG ¿ƒJCÉjh êQÉÿG

¿EÉa ¬°ùØf âbƒdG ‘h , 9 ¤EG 6 ô¡°T øe ∞«°üdG ‘
≈∏Y ∫ÉÑbE’G ≈∏Y ¢SÉædG ™é°ûj π«ª÷G ¢ù≤£dG
¢ù«d øµd ,ôKDƒJ OÉ«YC’G IÎa ¿CG Éªc .™jQÉ°ûŸG
º˘˘°SGƒ˘˘e ∫Ó˘˘N π˘˘£˘˘©˘˘dG ¿C’ kGó˘˘L IÒÑ˘˘c á˘˘Ñ˘˘°ùæ˘˘˘H
¿ƒµJ ÉgÒZh OÓ«ŸGh áæ°ùdG ¢SCGQ á∏£©c OÉ«YC’G
á˘˘∏˘˘£˘˘©˘˘dG π˘˘¨˘˘à˘˘°ùj AGô˘˘°ûdG ó˘˘jô˘˘j ø˘˘˘ª˘˘˘a ,IÒ°üb

.á∏jƒ£dG
ó«©°U ≈∏Y kÉÑ∏£J ÌcCG ∂∏¡à°ùŸG íÑ°UCG πg ¯

?AÉæÑdG á«Yƒf
áaÉ≤K ¬jód âëÑ°UCG …Î°ûŸG ¿CG ó«cCG Ωƒ«dG -
ô˘˘aGƒ˘˘à˘˘d ,AÉ˘˘æ˘˘Ñ˘˘dG á˘˘«˘˘˘Yƒ˘˘˘f á˘˘˘aô˘˘˘©˘˘˘e á˘˘˘¡÷ ,ÈcG
øµÁ É‡ ,âfÎf’G ≈∏Y ΩÉY πµ°ûH äÉeƒ∏©ŸG
¿CG Éªc ,¢†©ÑH É¡°†©H QƒeC’G áfQÉ≤e øe ¿É°ùfE’G
∫hÉëj ƒgh ,Ú©e ∫õæe ‘ øµ°S ób ¿É°ùfEG πc
¬éYõj ¿Éc Ée πc ‘ÓJ ,ójóL øµ°ùe AGô°T óæY
´hô°ûª∏d øµÁ ∞«c ∫CÉ°ù«a ,≥HÉ°ùdG ∫õæŸG ‘
π˘˘©˘˘L É‡ ,¬˘˘JÓ˘˘µ˘˘°ûŸ k’ƒ˘˘˘∏˘˘˘M Ωó˘˘˘≤˘˘˘j ¿CG ó˘˘˘jó÷G
ÜÉ˘©˘«˘à˘°SG ≈˘˘∏˘˘Y kGQOÉ˘˘bh ÌcCG kÉ˘˘Ñ˘˘∏˘˘£˘˘à˘˘e ¿É˘˘°ùfE’G
≈∏Y ≥Ñ£æj ’ ôeC’G Gòg øµd ,áØ∏àıG ¢Vhô©dG
¿hô˘KCÉ˘à˘j ¢UÉ˘î˘°TCG ∑É˘æ˘g ∫GR É˘˘e PEG ,¢SÉ˘˘æ˘˘dG π˘˘c
™˘e π˘HÉ˘≤ŸÉ˘Hh ,A»˘˘°T π˘˘c ÜÉ˘˘°ùM ≈˘˘∏˘˘Y ô˘˘©˘˘°ùdÉ˘˘H
≈˘˘˘∏˘˘˘Y ,ÌcCG ÉÃQh ,¥ô˘˘˘˘Ø˘˘˘˘dG ¿ƒ˘˘˘˘©˘˘˘˘aó˘˘˘˘j ∞˘˘˘˘°S’G
Gòg GhÎ°TG º¡fCG kÓãe ¿hÈà©j ºgh ,äÉMÓ°UE’G

`H ´hô°ûe ÒZ ‘ Éªæ«H Q’hO ∞dCG 100 Ü ∫õæŸG
ÌcCGh kBÉØdG 30 ¿ƒ©°†j âbƒdG ™e ºK ,kÉØdG 125

.äÉë«∏°üJ
Ée ¿ƒdCÉ°ù«a ,ÌcCG ¿ƒdCÉ°ùj ¿hÎ°ûŸG Ωƒ«dGh
,äÉØ°UGƒŸG √ò¡H ¿hòØæà°S ºµfCG Éæd øª°†j …òdG
GPÉ˘e iô˘j ¬˘fCG »˘æ˘©˘j á˘≤˘jô˘£˘dG √ò˘¡˘˘H ∫CÉ˘˘°ùj ø˘˘eh
á«bGó°üŸG á«MÉf øe kÉÑ∏£àe ¿ƒµjh ¬«∏Y ¢Vô©f
äôKCÉJ ób á«bGó°üŸG √ògh ,Q uƒ£ŸG É¡H ™àªàj »àdG
ïjQÉJ º¡jód ¿hQƒ£e ∑Éæg PEG ÜQÉéàdG ÖÑ°ùH
∑Éægh ,¬fƒdƒ≤j Ée ¿hòØæjh º¡∏ªY ‘ ±GÎMGh
Gƒ©°†jh ¿Éµe ¤EG Gƒ∏°üj ¿CÉH º¡à≤jôW ¿hQƒ£e
πLCG øe ¬H GhóYh ÉÃ ¿ƒ©HÉàj Óa áØ∏µ∏d kÉ£N
º˘∏˘°ùJ ó˘æ˘Y π˘cÉ˘°ûe ‘ ¢SÉ˘æ˘dG ™˘˘°†j É‡ Òaƒ˘˘à˘˘dG
Éæà©aO »àdG ÜÉÑ°SC’G óMCG á∏µ°ûŸG √ògh .äƒ«ÑdG
z»à«H{ ´hô°ûe ≈∏Y πª©J »àdG ácô°ûdG ¢ù«°SCÉàd
kÉ£ÑJôe ó©j ⁄ ¬fC’ …Î°ûŸG ≈∏Y πcÉ°ûŸG ∞Øîàd
,…ƒæ©e ¢üî°ûH kÉ£ÑJôe íÑ°UCG É‰EGh ¢UÉî°TCÉH
¢üî˘˘°ûdG Gò˘˘g ¿É˘˘c GPEG π˘˘cÉ˘˘°ûe ∑É˘˘æ˘˘g ó˘˘©˘˘j º˘˘∏˘˘a
ø˘˘˘eDƒ˘˘˘J á˘˘˘cô˘˘˘°T Oƒ˘˘˘Lƒ˘˘˘a ,ó˘˘˘©˘˘˘j ⁄ hCG kGOƒ˘˘˘˘Lƒ˘˘˘˘e
É˘˘¡˘˘«˘˘a ≥˘˘Ñ˘˘j ⁄ ÜQÉŒ ∑É˘˘˘æ˘˘˘¡˘˘˘a ,á˘˘˘jQGô˘˘˘ª˘˘˘à˘˘˘°S’G
¬Jƒe hCG ∫hDƒ°ùŸG ¢üî°ûdG ôØ°ùd ÉeEG ,QGôªà°SG
√ò˘˘g Oƒ˘˘Lƒ˘˘a .IÒã˘˘˘c π˘˘˘cÉ˘˘˘°ûe Gƒ˘˘˘¡˘˘˘LGƒ˘˘˘a ...hCG
áMGôdG øe kÉYƒf …Î°ûŸG íæÁ kÉ«fƒfÉb ácô°ûdG

.¬d á«©Lôe ácô°ûdÉa áæ«©e á∏µ°ûe ¬LGh GPEG
™jQÉ°ûe áeÉbEG ƒëf ¬LƒàdG ¿ƒªq«≤J ∞«c ¯

?¢ù∏HGô£H á£«ÙG ≥WÉæŸG ‘ á«æµ°S
´ƒ˘°Vƒ˘e ø˘Y á˘jGó˘H åë˘Ñ˘˘j Ωƒ˘˘«˘˘dG …Î°ûŸG -
»˘à˘dG ø˘cÉ˘eC’G ¤EG ∫ƒ˘°Uƒ˘dGh ΩÉ˘˘MOR’G ∞˘˘«˘˘Ø˘˘î˘˘J
‘ IÒã˘˘c ¢SQGó˘˘e Oƒ˘˘Lh kÉ˘˘°†jG ∑É˘˘æ˘˘gh ,¬˘˘˘qª˘˘˘¡˘˘˘J
¬˘˘JGP âbƒ˘˘dG ‘h ,¢ù∏˘˘HGô˘˘£˘˘H á˘˘£˘˘«ÙG ≥˘˘WÉ˘˘æŸG
∞∏àfl áæjóŸG πNGO ¢VQC’G Îe ô©°S ¿EÉa kÉ°†jCG
AGô˘ª˘°S »˘HCG π˘˘ã˘˘e iô˘˘NCG ≥˘˘WÉ˘˘æ˘˘e ‘ √ô˘˘©˘˘°S ø˘˘Y
AGô°T áØ∏µa ....á∏îædGh Ú©dG ô¡°Vh IQƒµdGh
,π¡°SCG É¡«a AÉæÑdGh ≥WÉæŸG √òg ‘ πbCG øµ°ùe
π˘˘˘eGƒ˘˘˘Y ¿C’ ,IÒ¨˘˘˘°U ∫RÉ˘˘˘æ˘˘˘˘e AÉ˘˘˘˘æ˘˘˘˘H É˘˘˘˘fOQCG GPEG
,Gó˘L á˘«˘dÉ˘Y ¢ù∏˘HGô˘W π˘NGO »˘°VGQC’G QÉ˘ª˘ã˘˘à˘˘°SG
ó‚ IÒ¨˘°U ∫RÉ˘˘æ˘˘e ¤EG É˘˘¡˘˘ª˘˘°ù≤˘˘f ¿CG É˘˘fOQCG GPEGh
,¢VQC’G â– IÒãc ∞bGƒe ¤EG áLÉM ‘ Éæ°ùØfG

.áØ∏µdG ójõj É‡

¿ƒ°†«H …OÉa ¢Sóæ¡ŸG

 á˘̆˘cô˘̆˘°TFB engineeringäò˘Ø˘f zAÉ˘̆æ˘̆Ñ˘̆dGh á˘̆°Só˘̆æ˘̆¡˘̆∏˘̆d ¿ƒ˘̆°†«˘̆H …OÉ˘̆a{

z¢ShÉg ËQO{ ´hô°ûeh zQÉeGÒŸG{ πãe ¢ù∏HGôW ‘ ™jQÉ°ûŸG øe ÒãµdG

´hô°ûeh ,iôNC’G ™jQÉ°ûŸG øe ÒãµdG ¤EG áaÉ°VE’ÉH ,zΩƒ«fÉà«J{ ´hô°ûeh

 Ωƒ«dG Èà©j …òdG z3106 …Gô°ùdG{land mark.¢ù∏HGôW ‘ AÉæÑdG ‘

 á˘˘˘cô˘˘˘˘°Tideaá˘°Só˘æ˘¡˘dGh ¿óŸG §˘˘«˘˘£˘˘î˘˘à˘˘H á˘˘°ü°üî˘˘àŸGh á˘˘°Só˘˘æ˘˘¡˘˘∏˘˘d

,1589 ¿ƒ˘˘à˘˘jR RGô˘˘aEG ´hô˘˘°ûe ò˘˘«˘˘Ø˘˘æ˘˘J ≈˘˘∏˘˘Y âaô˘˘°TCG »˘˘à˘˘dGh ,á˘˘jQÉ˘˘ª˘˘˘©ŸG

™jQÉ°ûeh ∞∏Zó«e AÉæHh ¿ÉæÑd ±ô°üe πãe IÒãc ™jQÉ°ûe ¤EG áaÉ°VEG

äòØf »àdG »g ,Góæc ¤EG k’ƒ°Uh »Hô©dG è«∏ÿG øe ,IÒãc iôNCG

ø˘˘ª˘˘°V kÉ˘˘°†jCG ∑É˘˘æ˘˘gh ,z3106 …Gô˘˘°ùdG{ ´hô˘˘°ûŸ á˘˘jQÉ˘˘ª˘˘©ŸG á˘˘˘°Só˘˘˘æ˘˘˘¡˘˘˘dG

IQGOE’Gh á«dÉŸG IQGOE’ÉH á°üàfl »gh zAÉæÑ∏d á°†jƒY áYƒª›{ ≥jôØdG

πch ,»FÉ¡ædG Égò«ØæJh ™jQÉ°ûŸG IQGOEÉH á°üàflh ,™jQÉ°ûª∏d á«æ≤àdG

.z…Gô°ùdG{ ´hô°ûeh z»à«H{ ´hô°ûe ‘ â©ªàLG äGÈÿG √òg

∫Éª°ûdG ‘ ≈æÑe ∫hCG ƒgh áæ≤àe á≤jô£H òØf z…Gô°ùdG{ ´hô°ûe

»gh äGQÉ«°S ∞bGƒe ÚeCÉàd ,¢VQC’G â– á«∏Ø°S ≥HGƒW 5 ≈∏Y …ƒàëj

…òdG ÖJÉµŸG AÉæÑd kÉ°ü«°üN âªª o°Uh äGQÉ«°S 110 ‹GƒM ÖYƒà°ùJ

√òg ¿CG Éªc .á∏µ°ûŸG √òg á¡LGƒŸ ,∞bGƒŸG øe ÒÑc OóY ¤EG kÉªFGO êÉàëj

 ∫G Öë°Sh áFƒ¡àdGh IAÉ°VE’Éc á«dÉY äÉØ°UGƒÃ âªª°U ∞bGƒŸGco2
…ƒà– É¡fCG ¤EG áaÉ°VEG ,≥jôë∏d É¡àehÉ≤eh ,ºFGO πµ°ûH ∞bGƒŸG øe

,¢ù∏HGôW ‘ AÉæH …CG ‘ IOƒLƒe ÒZ á«aÉ°VEG áYô°S äGP óYÉ°üe 3 ≈∏Y

‘ ájƒdhC’G ¬∏a ÖJÉµŸG »µdÉŸ á°UÉN Iõ«e ¬d óYÉ°üŸG √òg øe óMGhh

.¬d á°UÉN ábÉ£H ÈY ó©°üŸG

º«°ù≤J øµÁ PEG ,äÉMÉ°ùŸG å«M øe áfhôŸÉH ™àªàJ ÖJÉµŸG √ògh

,∫Éª©à°SÓd kGõgÉL ÖàµŸG º«∏°ùJ ºàjh ,áHƒ∏£ŸG áMÉ°ùŸG Ö°ùM ÖJÉµŸG

IAÉ°VE’ÉH hCG ∞««µàdÉH AGƒ°S πeÉµdG ºµëàdG áeóN ÖJÉµŸG √ò¡d ∞«°VCGh

øµÁ PEG ,∫ƒªÙG ∞JÉ¡dG ∫ÓN øe ÖàµŸG πNGO äGôJƒ«ÑeƒµdÉH hCG

GPEG É¡àÑbGôŸ áªª°üŸG ÜGƒHC’G ∂dòch ,ÖàµŸG ¤EG ∫ƒ°UƒdG πÑb É¡∏«¨°ûJ

¤EG πNO øe áaô©Ÿ ºFGódG áÑbGôŸG ΩÉ¶fh ,ÖàµŸG πNGO ’ hCG á∏Ø≤e âfÉc

äÉØ°UGƒe øª°V πª©f ¿CG ÉfóàYG ÉªFGO øëæa .¬æe êôN øeh ÖàµŸG

»YGôJ Éªc ,á«æHC’G iƒà°ùe ≈∏Y ójôah õ«‡ ƒg Ée Ëó≤àd áæ«©e á«æ≤J

…òdG ¢üî°ûdG íæ“h áØ∏µdG ∞«ØîJh πª©dG ™jô°ùJ ájò«ØæàdG Éæ£FGôN

¤EG êÉàMG ∫ÉM ‘ OƒLƒe ƒg Ée πc áaô©e ≈∏Y IQó≤dG ÖàµŸG πª©à°ùj

øY Éæàcô°T õ«Á Ée Gògh ,âbƒdG Qhôe ™e äÓjó©àdG ¢†©H AGôLEG

AÉæH πNGO ¬ÑàµŸ áæ«©e äÉØ°UGƒe ójôj øe ¤EG ¬éàJ ájÉæÑdG √ògh .ÉgÒZ

ƒ¡a ,õ«‡ AÉæÑdG Gòg ¬H ™àªàj …òdG ™bƒŸGh .»æµ°S AÉæH ¢ù«dh ÖJÉµe

¥É˘˘£˘˘f êQÉ˘˘Nh ,…Gô˘˘°ùdGh Ωƒ˘˘∏˘˘¶ŸG ≈˘˘Ø˘˘°ûà˘˘°ùeh ∫ó˘˘©˘˘˘dG ô˘˘˘°üb ø˘˘˘e Öjô˘˘˘b

√òg øe ¬Hôbh ,êQÉıG πc øe ¬«dEG ∫ƒ°UƒdG øµÁh ,á≤fÉÿG áªMõdG

.ΩGóbC’G ≈∏Y kÉ«°ûe É¡«dEG ∫ƒ°UƒdG π¡°ùj øcÉeC’G

 z3106 …Gô°ùdG{ AÉæH




