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ماذا ينتظر بلدية طرابل�س
بعد العيد؟
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الئحة «قرار طرابل�س» التي خا�ضت االنتخابات البلدية �سنة  2016برئا�سة المهند�س �أحمد قمرالدين وبدعم من الوزير �أ�شرف ريفي

االنق�سام في مجل�س بلدية طرابل�س لم يعد بين الناجحين من الئحة
«لطرابل�س»،
«قرار طرابل�س» والناجحين من الئحة ِ
كل منهما ناجحون من الالئحتين
فلقد ُخ ِلطت الأوراق وت�شكلت «جبهتان» في ٍ
 ...والوحيد الموجود خارج الجبهتين هو الرئي�س قمرالدين
ال��ي��وم ال��راب��ع ع�شر م��ن �شهر
حزيران المقبل �سيكون مف�صلياً في
التاريخ البلدي لمدينة طرابل�س� ،إذ
يكون قد م�ضى على �إنتخاب رئي�س
البلدية احمد قمرالدين ونائبه خالد
الولي ثالث �سنوات ،اي �إنت�صفت
ولياتهما ،والقانون البلدي �أجاز
نزع الثقة من �أحدهما �أو كليهما في
�أول جل�سة تعقد بعد  14حزيران،
ب��ن��اء على عري�ضة يوقعها ربع
االع�����ض��اء (�ستة �أع�����ض��اء بما �أن
مجل�س بلدية طرابل�س يت�ألف من 24
ع�ضو ًا).
وهذه المحطة مف�صلية� ،إذ تقدم
 11ع�ضو ًا بطلب ن��زع الثقة من
رئي�س البلدية ،وه��ذه �سابقة لم
تح�صل في تاريخ المجال�س البلدية
ب����ط����راب����ل���������س م����ن����ذ ال���ع���ه���د
ال��ع��ث��م��ان��ي( ،)1878ب��ال��رغ��م من
ال�صراعات واالنق�سامات الحادة
ال��ت��ي ك��ان��ت تع�صف بالعديد من
المجال�س البلدية الطرابل�سية.
ولم يكن الأمر مفاجئاً على غرار
ن��ت��ائ��ج االن��ت��خ��اب��ات ال��ب��ل��دي��ة في
طرابل�س عام  2016والتي خالفت
التوقعات� ،إذ �أن غالبية �أع�ضاء

المجل�س البلدي الحالي ه��م مع
«�إح����داث تغيير م��ا» ،خا�صة ان
ال��ث�لاث ���س��ن��وات الما�ضية كانت
حافلة بالخالفات داخل المجل�س مما
ادى ال��ى تعطيل �شبه ت��ام للعمل
البلدي ف��ي المدينة وع��ل��ى وجه
التحديد الم�شاريع االنمائية.
ف���ي ال���ع���ام  2016خ��ا���ض��ت
االنتخابات البلدية في طرابل�س
الئحتان ،واحدة كانت وليدة توافق
بين معظم ال�سيا�سيين والتيارات
في المدينة ،واخ��رى كانت وليدة
تحالف بين وزي��ر العدل ال�سابق
ال��ل��واء �أ���ش��رف ري��ف��ي والمجتمع
المدني ،وقد ا�سفرت عن فوز 16
مر�شحاً من الالئحة الثانية و 8من
الأول���ى .وقيل الكثير ف��ي تحليل
نتائج االنتخابات.
ولكن ح�سابات الحقل لم تنطبق
ع��ل��ى ح�����س��اب��ات ال��ب��ي��در ،اذ دب��ت
الخالفات داخل المجل�س البلدي من
�أول الطريق خا�صة بين مكونات
الفريق الفائز بالعدد الأك��ب��ر من
الأع�ضاء ،وخاب امل الطرابل�سيين
من مجل�س بلدي ي�ضم �أكثرية من
�ضمنها الرئي�س ونائبه ،وكانت �أبرز

حجب الثقة بعد � 3سنوات
حددت المادة  21من قانون االنتخابات البلدية واالختيارية الرقم
 656ال�صادر في  ،1997/12/29والية الرئي�س ونائبه ب�ست
�سنوات ا�سوة بوالية المجل�س البلدي ،ولكن الفقرة  5من المادة 21
من هذا القانون ،اعطت الحق للمجل�س البلدي ،اذا هو �شاء ،ان ينزع
الثقة من رئي�س البلدية او من نائبه وذلك بعد مرور � 3سنوات على
انتخابهما ،ولكن ال يجوز نزع الثقة الآ باكثرية مجموع االع�ضاء
الذين يت�ألف منهم المجل�س البلدي.

نقطة خالفية تدور حول �صالحيات
ال�سلطة التنفيذية ممثلة بالرئي�س
وال�����س��ل��ط��ة ال��ت��ق��ري��ري��ة ممثلة
باالع�ضاء.
الحديث عن �أزم���ات وم�شكالت
المجل�س البلدي ،رئي�ساً و�أع�ضاء،
طويل جدا ،وتكفي الإ�شارة الى �أن
الكثير من القرارات لم تطبق ،كما
�أن الكثير من االجتماعات تعطلت او
ف�ضت ب�سبب الم�شاحنات التي
ت��خ��ط��ت ك���ل ح�������دود،و ت��ح��ول��ت
الجل�سات ال��ى «���ص��راع دي���وك»،
وتعطلت بذلك م�صالح النا�س.

ال�صورة اليوم

وي�ؤكد متابعون «�أن ما �شهده
المجل�س ال��ب��ل��دي دف��ع الغالبية
ال��ع��ظ��م��ى ل�لاق��ت��ن��اع ب��ن��زع الثقة
بالرئي�س مع انتهاء ن�صف واليته،
وانق�سموا حول نزع الثقة من نائب
الرئي�س �أو عدمها وكذلك حول �إ�سم
الرئي�س البديل».
وتقول الم�صادر «ان المجل�س
انق�سم على نف�سه الى مجموعتين،
االول����ى ت��ت ��أل��ف م��ن 11ع�����ض��و ًا،
والثانية من  10اع�ضاء ،االول��ى
يقول بع�ض اع�ضائها انهم هم من
واجهوا الرئي�س دائماً وا�صطدموا
به وتوقفوا عند كل نقطة وفا�صلة،

وبالتالي يحق لهم ان يختاروا
الرئي�س ال��ج��دي��د .وذك��ر بع�ضهم
تر�شيح واحد من ثالث للرئا�سة هم:
خالد الولي ،خالد تدمري� ،صفوح
يكن ،وان عهد ًا قطعوه على انف�سهم
بالتم�سك بخيارهم الرئا�سي».
ت�ضيف الم�صادر «ان المجموعة
الثانية ت�ضم عقالنيين ،همهم ت�سيير
العمل البلدي ،وان نزع الثقة من
ال��رئ��ي�����س ون��ائ��ب��ه ي��ك��ون بطريقة
ديمقراطية ه��ادئ��ة ،وير�شحون
للرئا�سة زميلهم عزام عوي�ضة».
و ت�ؤكد الم�صادر «ان ال�صورة ما
ت��زال �ضبابة حتى الآن ،مع عدم
ا�ستبعاد امكانية ال��ت��واف��ق بين
المجموعتين ،فلي�س م�ستبعد ًا
ح�صول توافق �سيا�سي ي�ساهم في
حل نقاط الخالف بين المجموعتين،
وب��ال��ت��ال��ي االت��ف��اق على الرئي�س
ونائبه» ،منبهة اي�ضاً الى «احتمال
ح�صول انق�سامات جديدة» ،محذرة
م��ن �أن «ب��ق��اء ق��م��رال��دي��ن رئي�ساً
للبلدية ���س��ي��ؤدي ال��ى ا�ستقاالت
ج��م��اع��ي��ة ت�����س��ب��ب ان���ف���راط عقد
المجل�س» .بينما ي��رى متابعون
لأ�صحاب هذا النهج «ان اال�ستقالة
مرفو�ضة لأنها �ستو�صل طرابل�س
الى ما هو ا�سو�أ من الو�ضع القائم
حالياً».

االنتخاب بعد نزع الثقة
تفر�ض الفقرة  5من المادة  21من قانون  ،1997/12/29ان
يجتمع المجل�س البلدي فور ًا لإنتخاب خلف للرئي�س او لنائبه الذي
تنزع الثقة منه ويجري انتخاب الخلف بنف�س طريقة انتخاب ال�سلف،
اي يفوز من ينال اكثرية مجموع االع�ضاء الذين ي�شتركون بالت�صويت
ولي�س �ضروريا اكثرية مجموع اع�ضاء المجل�س البلدي.

ويعتقد ه�ؤالء «�أن ال�سيا�سيين لن
يتركوا االمور على ما هي عليه في
�آخر المطاف».
وي����ؤك���د م��ق��رب��ون م���ن �أج����واء
المجموعة الثانية «ان التوافق
ال�سيا�سي على الرئي�س ونائبه ال
م��ف��ر م���ن���ه ،وع���ن���دئ��� ٍذ ل���ن تبقى
اال�صطفافات الحالية قائمة ،ولأن
ال�سيا�سيين لن يتركوا طرابل�س
غارقة ،ولن ير�ضوا ب�أي فراغ حتى
لو تطلب االم��ر اج��راء انتخابات
جديدة».
وي����و�����ض����ح م���ت���اب���ع���ون �أن
المجموعتيين تجريان لقاءات مع
ال�سيا�سيين ،وخا�صة مع الرئي�س
نجيب ميقاتي الذي اكد لهم انه مع
ن��زع الثقة ،على ان ي�صار بعدها
البحث ف��ي اال���س��م��اء .وك��ذل��ك مع

الرئي�س �سعد الحريري ممث ًال ب�أمين
ع���ام «ت��ي��ار ال��م�����س��ت��ق��ب��ل» �أح��م��د
الحريري ال��ذي �أك��د التوافق مع
الرئي�س ميقاتي في الخيارات التي
تخدم طرابل�س.
و تعقيبا ع��ل��ى ال��ت��واف��ق بين
ميقاتي والحريري ،ي�س�أل متابعون:
 ه��ل �سيكون ال��دك��ت��ور ع��زامعوي�ضة الخيار االن�سب كونه كان
رئي�س الالئحة ال�سيا�سية التوافقية
في انتخابات 2016؟
 هل ين�سحب التوافق بينهماعلى باقي المكونات ال�سيا�سية في
المدينة؟
وباالجمال يمكن القول �أن بلدية
طرابل�س بعد  14حزيران المقبل لن
تكون كما قبله.

الغاية من ت�شريع نزع الثقة
ان «نية الم�شترع» من ت�ضمين قانون االنتخابات البلدية ال�صادر
في  1997/12/29ن�ص ًا يجيز للمجل�س البلدي نزع الثقة من رئي�سه
او من نائب رئي�سه ،بعد انق�ضاء � 3سنوات على انتخابه ،هي تحقيق
هدفين ولو متناق�ضين في ذات الوقت.
الهدف الأول ،ف�سح المجال �أمام المجل�س البلدي النهاء والية
رئي�س البلدية او نائب الرئي�س او كليهما بعد مرور � 3سنوات على
انتخابهما ،اذا ارت�أى المجل�س البلدي ب�أكثرية مجموع اع�ضائه ان
احدهما لم يكن كفوء ًا �أو اهمل واجباته .وذلك بمقابل زيادة مدة والية
المجال�س البلدية ورئي�س البلدية ونائبه من  4الى � 6سنوات.
والهدف الثاني النقي�ض ،هو �إتاحة الفر�صة للمتناف�سين على مركز
الرئي�س ونائبه حتى يحاولوا التفاهم حبي ًا على التناوب على الرئا�سة
مداورة بمعدل � 3سنوات لكل طامح ،مما يخفف من حدة المناف�سة
على الرئا�سة.
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مع اقتراب محطة «تجديد الثقة» بالرئي�س ونائبه �أو حجبها
وانتخاب بديل منهما ،مجل�س بلدية طرابل�س بمعظمه متفق على
�ضرورة �إحداث «تغيير ما» ومنق�سم حول الأ�سلوب والأ�سماء

الئحة « ِلطرابل�س» التي خا�ضت االنتخابات البلدية �سنة  2016برئا�سة الدكتور عزام عوي�ضة وبدعم من معظم القيادات ال�سيا�سية في طرابل�س

�س�ؤاالن وجهتهما «التمدن» لأع�ضاء في مجل�س بلدية طرابل�س:
ما الأ�سباب الحقيقية للخالفات ...وما الحل؟
ين�ص قانون البلديات في المادة
 21ال��ب��ن��د ال��ث��ال��ث ع��ل��ى م��ا يلي:
«للمجل�س البلدي بعد ثالث �سنوات
من انتخاب الرئي�س ونائبه ،وفي�أول
جل�سة يعقدها ان ينزع الثقة منهما
�أو من �أحدهما ،بالأكثرية المطلقة
من مجموع �أع�ضائه ،وذل��ك بناء
على عري�ضة يوقعها رب��ع ه��ؤالء
الأع�ضاء ،وعلى المجل�س البلدي
في هذه الحالة ان يعقد فور ًا جل�سة
لملء المركز ال�شاغر».

� 3سنوات من االنق�سام

في ال�سنوات الثالث الما�ضية من
عمر مجل�سها �شهدت بلدية طرابل�س
وال تزال ت�شهد �صراعات و�إنق�سامات
حادة ،وخا�صة بين الرئي�س �أحمد
قمرالدين وعدد من الأع�ضاء ،مما
�أدى �إلى تعطيل العمل البلدي ب�شكل
م��ؤ���س��ف وخ��ا���ص��ة ف��ي م��ا يتعلق
بالخدمات البلدية تجاه المدينة
و�سكانها.
والطامة الكبرى ان طرابل�س هي
ال�ضحية للتوافق �أو التناف�س بين
القوى الفاعلة على المجل�س البلدي،
وهذا ما ت�ؤكده تجربة  2010حين
توافق معظم القوى ال�سيا�سية على
مجل�س�إع ُتبر غير موفق وغير منتج.
وف����ي ت��ج��رب��ة ��� 2016ش��ه��دت
االنتخابات البلدية تناف�ساً بين
الئحتين ،واحدة �سيا�سية ،وثانية
«مط ّعمة» ،فجاءت النتائج لم�صلحة
الثانية ،وقيل يومها ان المقترعين
قالوا «ال»� ...إ ّال ان هذا المجل�س لم
يكن �أف�ضل ممن �سبقه.
ع�شية محطة منت�صف والي��ة
المجل�س البلدي تقدم  11ع�ضو ًا
بطلب ع��ق��د جل�سة ل��ط��رح الثقة
برئي�س البلدية �أحمد قمرالدين،
وذلك في �أول جل�سة ُتعقد قبل 14
ح��زي��ران المقبل ،بما ان انتخاب
قمرالدين ج��رى ف��ي  14حزيران
.2016
�س�ؤاالن وجهتهما «التمدن» لكل
ع�ضو بلدي
وبما �أنه من حقنا كطرابل�سيين
معرفة حقيقة الأ�سباب والدوافع

ال��ت��ي ت�سببت ب��ال��خ�لاف��ات داخ��ل
ال��م��ج��ل�����س ال��ب��ل��دي ،ب��ع��ي��د ًا عن
ال����م����ه����ات����رات و«ال�����م�����ع�����ارك
الفاي�سبوكية» التي ي�شنها البع�ض
من خلف هواتفهم الذكية ،وبما ان
كل ط��رف ُيلقي بالم�س�ؤولية على
عاتق الطرف الآخر ،وبما ان �أع�ضاء
ف���ي ال��م��ج��ل�����س ي��ع��م��ل��ون ب�صمت
وي�ؤدون واجباتهم على ر�أ�س بع�ض
ال��ل��ج��ان ،ف��ق��د وج���دت «ال��ت��م��دن»
فر�صة لتوجيه �س�ؤالين �إل��ى كل
واحد من �أع�ضاء المجل�س البلدي:
 -1ما هي الأ�سباب الحقيقية
للخالفات داخل المجل�س البلدي؟
 -2وما هو الحل؟
ح��اول��ن��ا ال��ت��وا���ص��ل م���ع ك��اف��ة
الأع�ضاء هاتفياً:
 منهم من �أبدى تجاوباً ولكنه لمير�سل رد ًا،
 منهم من لم يرد على الهاتفرغم المحاوالت العديدة للتوا�صل
معهم،
 ومنهم من �أجاب.وبالإمكان القول �أن من �أجابوا
متفقون على هدف واحد هو تغيير
الرئا�سة ولكن كل واحد لديه ر�ؤية
لتنفيذ هذا التغيير.

د .عبدالحميد كريمة

رئي�س «لجنة ال�صحة العامة
وال�صحة المدر�سية والنظافة» د.
عبدالحميد كريمة قال �أن الأ�سباب
هي:
« -غياب الماي�سترو الذي يجب
عليه تنظيم الخالفات.
 �إ�ستفراد الرئا�سة في اتخاذال��ق��رارات ال��ت��ي ه��ي بحاجة �إل��ى
ت�شاور.
 الت�أخير في دفاتر ال�شروطوالم�شاريع مما �أدى �إلى �شلل في
الإدارة.
 ال��ت��دخ��ل ال�����س��اف��ر ب�����ش ��ؤونالموظفين من قبل بع�ض الأع�ضاء.
 م�ستوى الخطاب الهزيل منب��ع�����ض الأع�������ض���اء ،وال��خ��ط��اب��ات
ال�شعبوية والثورجية والتخوين
الم�ستمر».

ور�أى كريمة «�أن الحل يكمن
با�ستقالة جماعية م��ن المجل�س،
والذهاب �إلى انتخابات مبكرة بعد
�ضمان �إجرائها».

م .محمد نور الأيوبي

رئي�س «لجنة البيئة والحدائق»
المهند�س محمد نور الأيوبي �أجاب
على ���س ��ؤال «ال��ت��م��دن» بمطالعة
مف�صلة ع��ن الأ���س��ب��اب والحلول،
محدد ًا الم�س�ؤوليات على الرئي�س
والأع�����ض��اء ،وم��ع��دد ًا �إيجابيات
و�سلبيات الجانبين.
ويمكن تلخي�ص مطالعة الأيوبي
بالتالي:
«ال�����س��ل��ط��ة ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة يمثلها
الرئي�س المهند�س �أحمد قمرالدين
ون��ائ��ب��ه المهند�س خ��ال��د ال��ول��ي،
ا�ستطاعت:
 متابعة العمل البلدي، وطلبات المواطنين، وت�أهيل �أماكن للباعة الجوالةوالمالعب الريا�ضية والو�سطيات،
 وت�����ش��دي��د ال���رق���اب���ة علىالم�ساعدات المر�ضية،
 و�إزالة التعديات على الأمالكالعامة».
�أ���ض��اف« :بالمقابل ف����إن عدم
ت�صحيح الخلل في �أداء الأعمال
الإداري�����ة وال��رق��اب��ي��ة وال�شرطة
البلدية ت�سبب ب��ردات فعل �سلبية
واع��ت��را���ض م��ت��ب��ادل بين �أع�ضاء
المجل�س وال�سلطة التنفيذية.
والأ�سباب عديدة منها:
 وج���ود ���ش��واغ��ر ف��ي الجهازالبلدي �إدارياً وفنياً،
 عدم كفاءة وفعالية العديد منالدوائر،
 �سفر الرئي�س غير المبرر، تفرد الرئي�س باتخاذ العديد منالقرارات،
 ع��دم ب��روز �أي دور �إيجابيعملي لنائب الرئي�س.
وب��ال��م��ق��اب��ل ه��ن��اك رغ��ب��ة ل��دى
الأع�ضاء بتحقيق ر�ؤي��ة متطورة
للعمل البلدي».
الع�ضو المهند�س الأيوبي �أ�شار

�إلى «�أن لجان المجل�س البلدي �أدت
دف��ع �اً ور�ؤي����ة ايجابية متطورة
وملمو�سة للعمل البلدي تحاكي ،في
معظمها ،حاجيات المدينة� ،إ ّال ان
عدم تحقيق العديد من الوعود �أدى
�إلى نظرة �سلبية لدى المواطنين
تجاه المجل�س البلدي ما ت�سبب
ب��ت��ب��ادل ال��ت��ه��م ب��ي��ن الأع�����ض��اء
والرئي�س.
وهناك �أ�سباب عديدة منها:
 الخبرة ال�ضعيفة بالقوانين، ت�أجيل بت ال�سلطة الرقابيةللم�شاريع المحالة �إلى اللجان،
 ع��دم التن�سيق مع «م�صلحةالهند�سة» والدوائر التابعة لها».
ور�أى الأيوبي «�أن الحل يكمن في
واحد من الخيارات التالية:
 دعوة �أع�ضاء المجل�س ،بدونالرئي�س ون��ائ��ب��ه ،ل��ل��ت��داول حول
الم�شكلة والحل،
 �إطالع القيادات ال�سيا�سية علىالو�ضع قبل اتخاذ القرار،
 طرح الثقة بالرئي�س ونائبه، ا�ستقالة المجل�س مجتمعاًوالذهاب �إلى انتخابات مبكرة».

د .زاهر �سلطان

رئي�س «لجنة مراقبة خدمات
الإدارات والثقافة والتربية» د.
زاهر �سلطان قال:
«ال�سبب �أنانية الرئي�س ،وتفرده
بال�سلطة ،وع��دم العمل كفريق،
المقاي�ضات التي يقوم بها الرئي�س
بالتزامن مع الم�صالح ال�شخ�صية
لبع�ض الأع�ضاء».
ور�أى «ان الحل ب�سحب الثقة من
رئي�س البلدية».

م .جميل جبالوي

رئي�س «لجنة الهند�سة و�إدارة
الكوارث» المهند�س جميل جبالوي
ك��ان ج��واب��ه ،عبر ال��ه��ات��ف« :ان
اختيار هذا التوقيت هو خدمة من
«التمدن» لرئي�س البلدية والوقوف
�إلى جانبه ،م�ضيفاً�« :س�أتوا�صل مع
الزمالء ليمتنعوا عن الإجابة عن
�أ�سئلتكم».

«ال��ت��م��دن» :نحن م��ع طرابل�س
و�أه��ل��ه��ا ،وق��د �أو���ض��ح��ن��ا ل��ه «�أن
«ال��ت��م��دن» تعطي ك��ل ع�ضو من
�أع�ضاء المجل�س حرية �إبداء ر�أيه،
وق���ول م��ا ي��ري��د� ،ضمن الأ���ص��ول
القانونية ،واننا لم نقف يوماً �إلى
جانب �أي �شخ�ص ك��ان بالمطلق،
فنحن نمار�س واجبنا الإعالمي،
ون�سعى للت�صويب ،وهدفنا م�صلحة
المدينة بعيد ًا عن ال�شخ�صانية».
«وه����ذا وا���ض��ح ع��ب��ر م�سيرة
«التمدن» طيلة الـ  47عاماً الما�ضية
و�ستبقى و�ست�ستمر ع��ل��ى ه��ذا
النهج».

المحامية ر�شا �سنكري

رئ��ي�����س��ة «ل���ج���ن���ة ال�������ش����ؤون
االج��ت��م��اع��ي��ة وذوي الإع���اق���ة»
المحامية ر�شا �سنكري قالت:
«الأ�سباب الأ�سا�سية هي غياب
االن�سجام واخ��ت�لاف ال��ر�ؤي��ة في
تنفيذ الم�شاريع بين الأع�����ض��اء
والرئي�س وبين بع�ض الأع�ضاء مع
البع�ض �آخر،
والت�شنج في العالقات وخالل
االجتماعات� ،إذ لم نعد ن�ستطيع
م ��ؤخ��ر ًا �إك��م��ال �أي��ة جل�سة ب�سبب
الت�شكيك واالتهامات ب�أ�سلوب غير
م��ن��ا���س��ب ب��م��ن �إخ��ت��اره��م �أه��ال��ي
طرابل�س ليمثلونهم في المجل�س،
وب�إخت�صار:
الأخ���ط���اء تكمن ع��ن��د الرئي�س
وزم�لاء �أع�ضاء في المجل�س مما
�أدى �إل��ى و�ضع �صعب والح�ؤول
دون ال��ت��ع��اون واال���س��ت��م��رار كما
يجب».
�أ�ضافت�« :أعتقد ان عدم المعرفة
التامة بالقوانين الناظمة للعمل
البلدي هي من �أ�سباب الخالفات
�أي�ضاً،
لذلك �أعتقد ان علىكل منا كرئي�س
و�أع�����ض��اء م��ع��رف��ة م��ا ن�����ص عليه
القانون حول:
ال�������ص�ل�اح���ي���ات وح�����دوده�����ا
وم�س�ؤولياته وكيفية التعاطي مع
الم�شاريع التي يطرحها وتنفيذها
�أي�ضاً،

وعندها يمكن تجاوز الكثير من
الم�شكالت والعقبات م�ستقب ًال.
و�أن ي��ك��ون ال���ه���دف الأ���س��م��ى
م�صلحة المدينة و�سكانها».
وعن الحل قالت« :بداية يجب ان
يجتمع الزمالء �أع�ضاء المجل�س بكل
ود و�إح��ت��رام،وي��ط��رح��ون مختلف
الق�ضايا والأم���ور كما ه��ي ،ويتم
ال��ت��واف��ق ع��ل��ى ح��ل ل��ل��خ��روج من
الأزمة قبل ان ن�صل �إلى  14حزيران
وخ�صو�صاً االتفاق منذ الآن على
ا�سم الرئي�س الجديد ونائبه.
ت��اب��ع��ت ر���ش��ا ���س��ن��ك��ري قائلة:
«االت��ف��اق على بديل عن الرئي�س
ون��ائ��ب الرئي�س ه��و ح��ل منا�سب
ُي��ج��ن��ب ال��م��دي��ن��ة ال����وق����وع في
المجهول».
�أ����ض���اف���ت« :ع��ن��د ظ��ه��ور ع��دة
مر�شحين ل��ل��رئ��ا���س��ة ك��ب��دي��ل عن
الرئي�س طرحتُ على ال��زم�لاء �أن
نقوم ب��إق��ت��راع داخ��ل��ي فيما بيننا
والإلتزام جميعنا بنتيجة الإقتراع
بالن�سبة للرئي�س ولنائبه،
وبر�أيي هذا الحل يحمي مدينتنا،
من عواقب ،خوفي ان نندم عليها
الحقاً ،وحتى الآن لم يح�صل هكذا
ات��ف��اق رغ���م دع��وات��ن��ا للتوا�صل
وال��ع��م��ل على اي��ج��اد ح��ل منطقي
يتعهد به الأع�ضاء ،وان نتجنب
اال�ستقالة ك��ي ال نقع ف��ي الفراغ
المدمر ،فاي�صال المدينة �إلى فراغ
بلدي خط�أ كبير ،وح�س الم�س�ؤولية
يجب ان يمنعنا من ارتكاب هكذا
فعل ،خا�صة ان اال�ستقالة تعني نقل
ال�سلطة البلدية �إل��ى مكان �آخ��ر،
و�أعتقد ان الحكومة لي�ست في وارد
الدعوة لإجراء �إنتخابات في المدى
القريب.
وه��ن��اك �أمثلة ع��دي��دة ،وبلدية
الميناء خير دليل ،في عهد المجل�س
البلدي ال�سابق� ،إذ بقيت بال مجل�س
بلدي طيلة ث�لاث �سنوات ،عندما
�إ�ستقال �أكثر من ن�صف الأع�ضاء.
ف�إحذروا الخط�أ!!!».
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هدر
عون ي�سكت ...و�أبو فاعور يعتر�ض...
وبا�سيل يبرر!

 30مليون ليرة ل�سفر وزيرين مع مديرين
عامين �إلى البرازيل للم�شاركة في معر�ض
ي�شمل «فن الطبخ»!� ...إنه تق�شف؟!
في جل�سة مجل�س ال��وزراء التي الإ�صالحي با�سيل يعتر�ض:
عُ ����ق����دت ي������وم ال���خ���م���ي�������س ف��ي «خط �أحمر»؟!

 2019/4/25ف��ي ق�صر بعبدا
برئا�سة رئي�س الجمهورية مي�شال
ع��ون حدثت م�شادة بل م�شاحنة
بكالم غير منا�سب.
الم�شاحنة بد�أت عندما �إعتر�ض
وزي��ر ال�صناعة وائ��ل �أب��و فاعور
(الإ�شتراكي) على:
تخ�صي�ص مبلغ  30مليون ليرة
ل�سفر:
 وزير الزراعة ح�سين اللقي�س(�أمل)،
 ووزي��رال��ت��ج��ارة الخارجيةح�سن م��راد (ممثل ن��واب «ح��زب
اهلل» ال�س ّنة)،
 ومعهما مديران عامان، وموظفون في وزارتيهما،�إل���ى ال��ب��رازي��ل للم�شاركة في
معر�ض ي�شمل فن الطبخ.
�أبو فاعور دعا �إلى تقلي�ص الوفد
وبالتالي التوفير على الخزينة.
و�س�أل عن «جدوى الإنفاق على
�سفر من هذا النوع في وقت الحاجة
�إلى ع�صر الإنفاق!!».

وزيرالخارجية ج��ب��ران با�سيل
المو�صوف ب�أنه «�أعظم من يحا�ضر
في ف�ضيلة الإ�صالح» �إعتر�ض على
�إعترا�ض �أبو فاعور وما طالب به،
وقال« :المبلغ ال يتجاوز  30مليون
ليرة وهذا خط �أحمر (!!!) وم�شاركة
ل���ب���ن���ان م���ف���ي���دة ف����ي ال���ع�ل�اق���ات
التجارية»(!!!) وهنا �سارع ايلي �أبو
�صعب �إلى م�ساندة با�سيل دون �أي
فهم للق�ضية(!!!) ولكن ابو فاعور
�أ�صرو�سانده وزير«الإ�شتراكي»�أكرم
�شهيب مما �أدى �إلى تقلي�ص الوفد
واالك��ت��ف��اء بم�شاركة وزي���ر واح��د
والأع�ضاء طبعاً.

عون �صامت

بالرغم من كل هذا الحوار ال�ساخن
وال�صوت المرتفع من هنا وهناك،
ل��وح��ظ �سكوت رئي�س الجل�سة–
رئي�س الجمهورية مي�شال عون الذي
لم يتدخل ال لحماية الخزينة من هدر
غير مبرر وال لإيقاف �صهره با�سيل
ورفيقه بو�صعب عن �إعترا�ض غير
مبرر �أي�ضاً؟!!

ميقاتي :الئحة بم�شاريع تحتاجها طرابل�س
يوقعها نواب المدينة الثمانية لتقدم �إلى الحريري
ب��ال��ت��واف��ق م��ع ن���واب طرابل�س
الثمانية ُيعد الرئي�س نجيب ميقاتي
«الئحة بالم�شاريع التي تحتاجها
طرابل�س».
الالئحة وبعد الإنتهاء من �إعدادها
وتوقيعها من نواب المدينة الثمانية
�س ُترفع �إلى الرئي�س �سعد الحريري.
وذك ح�سب الإتفاق الذي تم بين
الرئي�سين الحريري وميقاتي في
االجتماع الذي عُ قد بينهما في دارته
في ميناء طرابل�س قبيل الإنتخابات
الفرعية.

في�صل كرامي

ولهذه الغاية �إ�ستقبل الرئي�س
نجيب ميقاتي النائب في�صل كرامي
وجرى عر�ض لآخر الم�ستجدات في
ل��ب��ن��ان وط��راب��ل�����س وخ�����ص��و���ص�اً
مو�ضوع «الئحة الم�شاريع التي
تحتاجها طرابل�س» والتي ُيعدها
الرئي�س ميقاتي بالتوافق مع كل
ن��واب المدينة لرفعها �إل��ى رئي�س
الحكومة �سعد الحريري.
في ختام اللقاء �أكد النائب في�صل
ك��رام��ي ع��ل��ى «ع��م��ق ال��ع�لاق��ة مع

«ندين الإع��ت��داء ال��ذي ا�ستهدف
محطتين ل�ضخ النفط في المملكة
العربية ال�سعودية ،ونعبر عن
وقوفنا �إلى جانب قيادة المملكة في
ه��ذا ال��ظ��رف الع�صيب ،وواث��ق��ون
بحكمتها ع��ل��ى ح��م��اي��ة �أر���ض��ه��ا
و�سيادتها».

في ذكرى المفتي ح�سن خالد:
«ن�ستذكر �سيرته وقوله «�أعز
نداء على قلبي المحافظة
على وحدة الوطن وقوته»»

الرئي�س نجيب ميقاتي مجتمع ًا بالنائب في�صل كرامي

الرئي�س ميقاتي وع��ل��ى التعاون الإعتداء على «محطتي ال�ضخ»
ال��دائ��م بينهما بما يحقق م�صلحة في ال�سعودية« :ندين
المدينة».
الإعتداء ونقف �إلى جانب
�أ���ض��اف «ل��ق��د �أب��ل��غ��ت الرئي�س المملكة»

ميقاتي �أننا كلنا جنود في معركة
�إن��ت��زاع حقوق طرابل�س ،و�أنني
�سوف �أوق��ع على الئحة الم�شاريع
التي �أعدها �إلى جانب نواب المدينة،
و�س�أكون معهم في مجل�س النواب
كما كنت دائ��م �اً ل��دع��م �إق����رار �أي
م�شروع».

علي طلي�س« :ال�ضمير العالمي وم�ؤ�س�ساته»
ُمطا َلبة بدعم ال�شعب الفل�سطيني وقمع
العدوان ال�صهيوني الوح�شي

«لقاء الثالثاء»:
معاناة العمال بلغت حد ًا خطير ًا

وعقب جريمة تفجير البواخر في
«مرف�أ الفجيرة» في الإمارات حدث
عدوان جديد على محطتي �ضخ نفط
في المملكة العربية ال�سعودية ،فقد
�أدان الرئي�س نجيب ميقاتي الإعتداء
وقال:

الرئي�س نجيب ميقاتي قال:
«ف���ي ذك����رى ا���س��ت�����ش��ه��اد مفتي
الجمهورية اللبنانية ال�شيخ ح�سن
خ��ال��د ن�ستذكر ���س��ي��رت��ه العطرة
وح�ضوره الوطني الوازن و�إتباعه
ب��و���ص��ل��ة ال ت��خ��ي��ب ف��ي الق�ضايا
العربية والمحقة.
نداء
كما ن�ستعيد قوله «�إن �أعز ٍ
�إلى قلبي هو المحافظة على وحدة
هذا الوطن وقوته.
و�أن تعي�شوا ف��ي ظالله �أخ��وة
متالقين م��ت��ح��اب��ي��ن» .ت��غ��م��ده اهلل
برحمته».

من هنا وهناك
�سليمان فرنجية« :عظيمان لأنهما قتال �صهريهما:
مو�سوليني و�صدام»...فمن الثالث؟

■ في مهرجان رع��اه الوزير ال�سابق �سليمان فرنجية القى كلمة
�شاملة ،ومما قاله« :عظيمان في التاريخ :مو�سوليني و�صدام ...لأنهما
قتال �صهريهما».

�س�ؤال

وهنا يبرز �س�ؤال ال بد من توجهيه للوزير فرنجية« :من تعتقد �سيكون
العظيم الثالث؟».

فخامة الرئي�س هل هذا هدر �أو �أكثر �أو �أقل؟
التوظيف انتقل�...إلى باري�س!

■ «ع َّي َن وزير الخارجية جبران با�سيل م�ؤخر ًا نجل م�س�ؤول الماكينة
االنتخابية في «التيار الوطني الحر»«ن�سيب حاتم» موظف ًا في قن�صلية لبنان
في باري�س».

«ليبانون ديبايت»

طلي�س
ليلى بق�سماطي الرافعي

ب�إ�سم «لقاء الثالثاء» تقدمت ال�سيدة ليلى بق�سماطي الرافعي بالتهنئة
من عمال لبنان في كل قطاعاتهم بمنا�سبة «يوم العامل العالمي» ،في الأول
من �أيار وقالت:
«�إلى ركيزة بناء لبنان و�أ�سا�س ازدهار قطاعات الإنتاج فيه».
«ان معاناة العمال بلغت حد ًا خطير ًا لم يعرفوه �سابقاً ف�إ�ضافة �إلى �سوء
الأحوال الإقت�صادية وتعر�ضهم للبطالة �أتت العمالة الوافدة لتزيد من
�أزمة عمال لبنان حيث يتوجب على الحكومة حماية اليد العاملة عبر
تنظيم هذا القطاع».
ال�سيدة ليلى بق�سماطي الرافعي ختمت متمنية:
«�أن تعود هذه المنا�سبة وقد توفرت �أ�سباب العي�ش الكريم وحفظ
الحقوق لجميع اللبنانيين وعلى ر�أ�سهم عمال لبنان».

�سيارتان تقدمة من «بنك لبنان والمهجر»
�إلى «قوى الأمن الداخلي»

بالمر�سوم رق��م  4404ج��اء في
المادة الأولى:
« ُقبلت الهبة المف�صلة �أدن���اه
والمقدمة من «بنك لبنان والمهجر»
ل�صالح وزارة الداخلية والبلديات
– المديرية العامة لقوى الأمن
الداخلي – �شرطة بيروت ،وهي

عبارة عن �سيارتين ،وتقدر قيمة
الهبة ب��ح��وال��ي  44مليون ليرة
لبنانية (ف��ق��ط �أرب��ع��ة و�أرب��ع��ون
مليون ليرة لبنانية)».
ن��وع الآليتينDacia Logan :
موديل .2019
ح�سب ما جاء في المادة الأولى.

ع�����ض��و «ال��م��ج��ل�����س ال�����ش��رع��ي
الإ���س�لام��ي الأع��ل��ى» ال��ح��اج علي
طلي�س �أدان ال��ع��دوان الوح�شي
الإ�سرائيلي على �شعبنا ال�صامد في
فل�سطين وغزة وقال:
«هذا العدو ال�صهيوني ال يعي�ش
�إ ّال على القتل والمجازر والدم وقد
�أثبت هذا العدو ان «ال�سالم» معه
وهم فا�شل».
تابع الحاج علي طلي�س:
«�إن ال�ضمير العالمي وم�ؤ�س�ساته
من مجل�س �أمن دولي و�أمم متحدة
وم�ؤ�س�سات حقوق الإن�سان و�سواها
م��ن الم�ؤ�س�سات ه��ي ال��ي��وم �أم��ام
�إمتحان لمبرر وجودها».
«ف�إما �أن ت�ستطيع الوقوف بوجه
العدوان وجرائمه بحق هذا ال�شعب

الأعزل وال�صامد،
وف��ك الح�صار المفرو�ض على
�شعب ب�أكمله،
و�أم��ا �إنها تكون �شريكة العدو
القاتل والغطاء لجرائمه ولح�صاره
وت��ج��وي��ع��ه ل�����ش��ع��ب ال��ج��ب��اري��ن
ال�صامدين».
الحاج علي طلي�س دع��ا القوى
ال�سيا�سية وال�شعبية العربية �إلى:
«ال���ت���ح���رك لإدان������ة ال��ج��رائ��م
الإ�سرائيلية عبر المنابر الدولية
والإقليمية.
ودعم �صمود �أهلنا الفل�سطينيين
بتقديم كل الممكن لحمايتهم وحماية
�صمودهم من الغطر�سة اليهودية
ال�صهيونية».

التدابير �أرقام  1و 2و ،3ما هي؟
ترددت في الأيام الأخيرة كثير ًا كل عام خدمة».
ق�����ض��ي��ة «ال���ت���داب���ي���ر ال��ث�لاث��ة التدبير رقم 2
للع�سكريين» ودورها في الموازنة
وكيفية التعامل معها ورافقتها التدبير رقم  2يق�ضي بـ «منح كل
�إعت�صامات وتظاهرات �ضد م�س ع�سكري تعوي�ض ن��ه��اي��ة خدمة
تخفي�ض الموازنة �إل��ى ما �أق��ر في بمعدل رات��ب �شهرين عن كل عام
هذه التدابير من تقديمات مالية ،فما خدمة».
التدبير رقم 3
هي هذه التدابير؟
التدبير رقم 1
التدبير رقم  3يق�ضي بـ «منح كل
ً
التدبير رقم واحد يق�ضي بـ «منح ع�سكري تعوي�ضا لنهاية الخدمة
كل ع�سكري تعوي�ضاً لنهاية الخدمة رواتب وبدالت � 3أ�شهر عن كل عام
يبلغ راتب �شهر ون�صف ال�شهر عن خدمة».

«التمدن» :ن�س�أل هل هناك �ضرورة لهكذا �إجراء في هذه الفترة المالية
الحرجة.
وهل هذا ي�أتي في خانة الهدر �أو �أكثر �أو �أقل؟

تمديد والية «المجل�س ال�شرعي الإ�سالمي الأعلى»

■ �أ�صدر «المجل�س ال�شرعي الإ�سالمي الأعلى» قرار ًا رقمه  28تاريخ
 2019/4/20جاء فيه:
« ...وبما �أن والية المجل�س ال�شرعي الإ�سالمي الأعلى تنتهي بتاريخ
2019/5/9م ،ومنعاً للفراغ الم�ؤ�س�سي ،وحر�صاً على الم�صلحة
الإ�سالمية العليا،
ُيق ّرر :ي�ستمر المجل�س ال�شرعي الإ�سالمي الأعلى بمهامه وبجميع
ال�صالحيات الممنوحة له بموجب المر�سوم اال�شتراعي رقم 1955/18
حتى انتخاب مجل�س �شرعي جديد ،وعلى ان ُيحدد �سماحة مفتي
الجمهورية الحقاً موعد ًا لإجراء االنتخابات التي �ستجري خالل �شهر
ت�شرين الأول من العام 2019م.
بتاريخ  1440/8/15هـ الموافق 2019/4/20م».

� 7أرقام ...لها معنى...؟

■ قال وزير المالية علي ح�سن خليل �أن موازنة الدولة اللبنانية � 4أق�سام
ن�سبها كما يلي:
  35بالمئة من الموازنة ُمرتبات ومخ�ص�صات وتقاعد.  35بالمئة خدمة دين عام.  11بالمئة دعم للكهرباء.  19بالمئة الباقية لأمور ت�سيير الدولة في كافة مجاالت الإنماءوالإ�ستثمار.

«حقد �أعمى»

■ «يردد محيطون بالوزير جبران با�سيل ،ب�أنه ُم ِ�صر على �إق�صاء
رئي�س مجل�س �إدارة «طيران ال�شرق الو�سط» محمد الحوت ،ولو بقي
�ساعة واحدة من العهد».

«الكلمة �أونالين»
«التمدن»
ون�س�أل هل �أ�صبح هذا الوزير الحاكم المطلق ...وماذا يقول التاريخ
في هكذا حالة؟ التاريخ عبر ودرو�س...
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ور�شة عمل بم�شاركة الغرفة و«البنك
الإوروبي» و«عودة»

دبو�سي يقدم �إلى وزيرة الداخلية م�شروع مركز معاينة
وت�سجيل ال�سيارات والآليات بدي ًال عن «مركز العيرونية»

الرئي�س توفيق دبو�سي متحدث ًا الى «التمدن»

الح�سن ودبو�سي يتو�سطان وفد الغرفة

ُتعتبر ه��م��زة و���ص��ل بين �أق�ضية
خ�ضر ال�سبعين
ط��راب��ل�����س وزغ���رت���ا وال��م��ن��ي��ة –
رئي�س «غرفة التجارة وال�صناعة ال�ضنية».
والزراعة في طرابل�س وال�شمال»
توفيق دبو�سي زار وزيرة الداخلية الحل :مركز جديد
والبلديات ريا الحفار الح�سن ،على �أ�ضاف�« :أمام هذا الواقع وجدنا
�ضرورة �إيجاد ح ّل لهذه الم�س�ألة،
ر�أ�س وفد �ضم:
نائب الرئي�س �إبراهيم فوز� ،أمين لكن ه��ل ال��ح��ل ي��ك��ون بالطلب من
ال��م��ال ب�سام رح��ول��ي والأع�����ض��اء :الجهات الر�سمية المعنية �إقامة
محمود جبا�ضو ،مجيد �شما�س ،مركز ج��دي��د� ،أم ت�أمين مركز مع
�إعداد درا�سة متكاملة؟
و�أنطوان مرعب.
الملفات
مختلف
بحث
وقد جرى
الطرابل�سية وال�شمالية والوطنية .الموقع الأن�سب المنطقة بين ق�ضية ح�صر معاينات في
طرابل�س و�شكا

مربع،
واجهته على الأوت�ستراد 287
متر ًا،
بامكان مركز المعاينة �إذا ما
�أن�شىء على هذا العقار ان يخدم
�أ�صحاب ال�سيارات والآل��ي��ات من
المناطق الممتدة من �أقا�صي عكار
حتى مدينة جونية.
وقد �أبدت وزيرة الداخلية �إعجاباً
كبير ًا بالم�شروع على ان تجري
درا�سته».

لقاء مع «التمدن»

ال��رئ��ي�����س دب��و���س��ي ت��ح��دث �إل��ى
«التمدن» عما ُطرح خالل اللقاء مع
وزي��رة الداخلية وخا�صة م�شروع
نقل «مركز المعاينة الميكانيكية»
من «العيرونية» �إلى «الحري�شة»،
وقال:

و�ضع دائرة ال�سيارات الحالي
في العيرونية

«دائ�������رة ت�����س��ج��ي��ل وم��ع��اي��ن��ة
ال�سيارات في العيرونية الواقعة ما
بين القبة وق�ضاء ال�ضنية لم تعد
قادرة على ا�ستيعاب وت�أدية كافة
الخدمات ال�لازم��ة بطريقة تحفظ
كرامة النا�س وحقوقهم ،لدرجة ان
ال�سائقين ي�ضطرون للوقوف في
�صفوف طويلة ج���د ًا ،والبع�ض
ي�ضطر للمبيت ف��ي ���س��ي��ارت��ه �أو
التواجد منذ �ساعات الفجر ،من �أجل
حجز دور للقيام بالمعاينة �أو
ت�سجيل �سياراتهم ،عدا عن زحمة
ال�سير الخانقة في تلك المنطقة التي

الدكوانة

در�سنا الخيارات لناحية الموقع
الجغرافي الذي يخدم �أكبر عدد من
�أ�صحاب ال�سيارات والآليات والذي
يكون الو�صول �إليه �سه ًال ،فوجدنا
ان المنطقة الممتدة بين طرابل�س
و�شكا ،على الأوت�ستراد الرئي�سي
بين طرابل�س – بيروت ،هي الخيار
الأمثل.
طرح «نمر عمومية» جديدة
عقار لآل طالب في الحري�شة
وتطرقنا �إلى كيفية طرح عدد من
وجدنا عقار ًا لعائلة طالب (من (النمر) الأرقام العمومية الخا�صة
�أميون – الكورة) ،وبعد االجتماع بال�شاحنات في ال�سوق ،كي يتمكن
بهم فو�ضوا المهند�س يعقوب طالب الراغبون من �شرائها ،وللح�ؤول
بعقد اتفاق مع «غرفة طرابل�س» ،دون المخالفات .و�أن ُتعطى كافة
وتم االتفاق على تقديم العقار بدون المراكز حق تبديل الأرقام الحمراء
مقابل لمدة �سنتين بعد البناء عليه» .ال���ع���ادي���ة ب�����الأرق�����ام ال��ج��دي��دة
�أعددنا ملف ًا و�سلمناه للوزيرة المعتمدة».
وت��اب��ع دبو�سي�« :أع��ددن��ا ملفاً تنظيم المدينة يجلب
كام ًال قدمناه �إلى وزيرة الداخلية �إ�ستثمارات وبالتالي فر�ص
ري��ا ح��ف��ار الح�سن خ�لال زيارتها عمل
م�ؤخر ًا.
رئ���ي�������س «غ����رف����ة ال���ت���ج���ارة
العقار تبلغ م�ساحته  31500متر وال�صناعة» توفيق دبو�سي قال �أنه
و�أو�ضح دبو�سي «�أننا بحثنا مع
ال��وزي��رة الح�سن م�س�ألة ح�صرية
معاينة وت�سجيل �سيارات النقل
والرخ�ص الخا�صة بها في مركز
الدكوانة ،وطالبنا ب�أن تكون كافة
ال��م��راك��ز المعتمدة ف��ي المناطق
�صالحة ال�ستقبال هذه ال�سيارات.

د .علي ال�صمد مدير عام وزارة الثقافة« :الم�شروع الإ�ستثماري
الوطني لغرفة طرابل�س وليد جهود جبارة و�إرادة �صلبة»
مدير عام وزارة الثقافة د .علي
ال�����ص��م��د ،زار «غ��رف��ة طرابل�س
وال�شمال» و�إلتقى رئي�س مجل�س
�إدارتها توفيق دبو�سي و�إطلع على
كافة الم�شاريع الإ�ستثمارية الكبرى
التي يتم �إعدادها و«ت�ضع لبنان من
ط��راب��ل�����س ال��ك��ب��رى ع��ل��ى خ��ارط��ة
الإ�ستثمارات اللبنانية والعربية
وال��دول��ي��ة� ،إ�ضافة �إل��ى مجموعة
الم�شاريع التي تعتمدها «غرفة
طرابل�س» وتجعل منها محور ًا
وركيزة �أ�سا�سية في تحقيق التنمية
الم�ستدامة وتطوير بيئة الأعمال».

�صورة جامعة في ختام الور�شة

ت��م «ال��ت��ط��رق لم�س�ألة كيف تكون
طرابل�س:
مدينة منظمة،
نظيفة،
مرتبة،
خا�صة ان لوزارة الداخلية دور ًا
كبير ًا في هذا المجال ،واتفقنا على
االجتماع بعد عيد الفطر لمتابعة
المو�ضوع.
واعتقد ان تنظيم المدينة ُيفيد
المخالف قبل غيره� ،إذ ان امكانيات
المخالف تكون متوا�ضعة ،ويظن ان
ارتكابه مخالفة يدر له ما ًال (مواقف
ال�سيارات ،الب�سطات .)...فعندما
ن��ن��ظ��م ال��م��دي��ن��ة ن�ستطيع ج��ذب
ا�ستثمارات جديدة تخلق فر�ص عمل
تطال حتى المخالفين».
وتو�ضيحاً لما ن�شر ع��ن تقديم
الغرفة مركز المعاينة �إلى وزارة
الداخلية قال دبو�سي:
«عائلة طالب قدمت العقار �إلى
الغرفة لمدة �سنتين دون مقابل،
والغرفة ،بدورها ،قدمته �إلى وزارة
الداخلية.
�أم��ا بالن�سبة للمن�ش�آت على هذا
العقار فهناك �أكثر من طريقة ،منها
تلزيمه للقطاع الخا�ص� ،أو �إدارته
من قبل الوزارة،
وهناك العديد من الجهات المانحة
التي يمكنها تقديم التمويل الالزم».
و�أو�ضح «�أن العقد بين الغرفة
و�أ�صحاب العقار يت�ضمن تحديد
قيمة بدل اال�ستئجار ،بعد ال�سنتين
– منذ الآن – وهو مبلغ جاذب
و�شبه رمزي».

�أقامت «غرفة طرابل�س وال�شمال» الدائم �إلى جانب تطلعات القطاعات
بال�شراكة م��ع «البنك الأوروب���ي الإق��ت�����ص��ادي��ة اللبنانية عموماً
لإع���ادة الإع��م��ار والتنمية/مرفق وال�شمالية خ�صو�صاً».
البيئة العالمية في لبنان» و«بنك
عودة» ور�شة عمل تمحورت حول معاليقي
�شروحات تتعلق ب�إ�ستراتيجية �أ�شرف معاليقي تناول «مرتكزات
تعزيز ف��ر���ص تمويل الإقت�صاد ال�شراكة التي تجمع ما بين «بنك
الأخ�����ض��ر ف��ي ق��ط��اع��ات ال��زراع��ة عودة» و«البنك الأوروبي» لإعادة
والتجارة وال�صناعة ( .)GEFFالإعمار والتنمية وحجم القرو�ض
الم�شاركون في ور�شة العمل
المتوفرة وم��دى الت�سهيالت التي
�شارك فيها رئي�س «غرفة طرابل�س يتم تقديمها لأ�صحاب الم�شاريع
وال�شمال» توفيق دبو�سي ،د .محمد المتعلقة بالإقت�صاد الأخ�ضر».
حيدر مدير «م�شروع مرفق البيئة
العالمية» وف��ري��ق عمله� ،أ�شرف قديح
معاليقي عن «بنك عودة» ،المهند�س وا�صف قديح قدم عر�ضاً كام ًال
وا�صف قديح ،المهند�س �سركي�س ل�����دور « »GEFFف���ي «ت��ق��دي��م
ف��رح وميلدا جبور ع��ن «المركز الت�سهيالت وطرائق الح�صول على
اللبناني لحفظ الطاقة» ( .)LCECالقرو�ض».

دبو�سي

فرح

كلمة الرئي�س توفيق دبو�سي جاء
فيها« :نلتقي ف��ي ور���ش��ة العمل
المتخ�ص�صة لنعرب عن �إ�صرارنا
و�شركائنا الأوروبيين على الإنحياز
�إل���ى خ��ي��ار الإق��ت�����ص��اد الأخ�����ض��ر
والإ�ستثمار المفيد في الم�شاريع
ال�صديقة للبيئة».

المهند�س �سركي�س ف��رح �أ�ضاء
على القطاعات ال�صناعية والزراعية
التي يمكنها الإ�ستفادة من القرو�ض
المتاحة ،وكانت له �أج��وب��ة على
مختلف اال�ستف�سارات المتعلقة
ب�آلية الإقرا�ض.

د .محمد حيدر ،مدير «م�شروع
مرفق البيئة العالمية» في لبنان
قدم خطط وفر�ص التمويل المختلفة
التي يوفرها «البنك الأوروب���ي»،
���ش��اك��ر ًا ال��رئ��ي�����س دب��و���س��ي على
«�إحت�ضانه ورعايته لإنعقاد ور�شة
العمل في «غرفة طرابل�س» ووقوفه

ميلدا جبور تناولت دور «المركز
اللبناني لحفظ الطاقة» ()LCEC
ف��ي مختلف الم�شاريع ال�صديقة
للبيئة والتي «ت�ساعد على توفير
الطاقة ووفرتها التي تم تنفيذها في
جميع �أنحاء الأرا�ضي اللبنانية».

حيدر

جبور

هيئة مكتب «غرفة طرابل�س وال�شمال» الم�صادقة على:
قطع ح�سابات عام  2018وم�شروع موازنة 2019

هيئة مجل�س ادارة الغرفة

د .علي ال�صمد

و�أع�����رب د .ع��ل��ي ال�����ص��م��د عن
«�إعجابه بالم�شاريع ال�ضخمة التي
ُيح�سن �إطالقها الرئي�س دبو�سي
ويعمل على تحقيقها» ،وقال:
«ل��ق��د ت�شرفت ب��ل��ق��اء الرئي�س
دبو�سي و�أطلعني على الم�شاريع
ال�ضخمة التي تجعل من طرابل�س
الكبرى منطقة �إ�ستثمارية �إقت�صادية

دبو�سي« :منحازون �إلى خيار الإقت�صاد
الأخ�ضر والإ�ستثمار في الم�شاريع
ال�صديقة للبيئة»

دبو�سي وال�صمد

متكاملة .ولفتني �أي�ضاً �أن طرابل�س
الكبرى تمتد م��ن ال��ب��ت��رون حتى
�أق��ا���ص��ي ال��ح��دود ال�شمالية في
محافظة عكار».
�أ�ضاف:
«�إن مجمل الم�شاريع هي وليدة

جهود جبارة يبذلها الرئي�س دبو�سي
و�إرادة �صلبة تعتمد على التخطيط
المنهجي ال��م��درو���س .و�أرى في
الم�شروع الإ�ستثماري ال�ضخم
قابلية للتحقيق ومن�صة جاذبة
للإ�ستثمارات الكبرى».

ع��ر���ض رئي�س «غرفة
طرابل�س ولبنان ال�شمالي»
توفيق دبو�سي في �إجتماع
«ه��ي��ئ��ة مكتب ال��غ��رف��ة»
ال���ذي عُ ��ق��د ي��وم الثالثاء
الواقع فيه � 7أيار 2019
بح�ضور نائبي الرئي�س
مر�سال �شبطيني و�إبراهيم
ف��وز و�أم��ي��ن ال��م��ال ب�سام

ال���رح���ول���ي ،وم�����ش��ارك��ة
م���دي���رة ال��غ��رف��ة ل��ي��ن��دا
�سلطان «ما تم �إنجازه من:
 م�شاريع داخل الغرفةت��ع��زز خ��دم��ات��ه��ا العامة
وت�ساهم م�ساهمة فعلية
في تطوير وتحديث بيئة
الأعمال.
 -وك��ذل��ك الم�شاريع

اال�ستثمارية الكبرى التي
ت�شكل بو�صلة ت�ساعد على
عبور الإقت�صاد الوطني
�إل��ى �أو���ض��اع �أك��ث��ر نمو ًا
و�إ�ستقرار ًا وازدهار ًا.
 ك��م��ا ت���م ال���ت���داولبمختلف البنود ال��واردة
ع��ل��ى ج�����دول الأع���م���ال
وحظيت بالتوافق التام

عليها وتمثلت بـ:
■ م�������س���ودة ت��ق��ري��ر
لمجل�س الإدارة عن �أعمال
الغرفة لعام ،2018
■ الم�صادقة على قطع
ح�سابات عام ،2018
■ وم�شروع الموازنة
لعام .2019
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جمعية الإر�شاد الخيرية 40 :عام ًا والخير فينا فطرة

«جمعية االر�شاد الخيرية»
خيرية – ثقافية – تربوية
طرابل�س – لبنان

التعريف:

«جمعية الإر�شاد الخيرية» ،م�ؤ�س�سة خيرية ثقافية تربوية
ت�أ�س�ست عام  1979الموافق للعام  1399هجري في الجمهورية
اللبنانية (علم وخبر � 79/64أ.د) ومقرها الرئي�سي في طرابل�س
– الميناء،
ُتعنى الجمعية بتقديم العون المادي والمعنوي للمحتاجين
والفقراء والأرامل والأيتام في طرابل�س و�شمال لبنان من القلمون
جنوب ًا حتى وادي خالد �شما ًال مرور ًا بال�ضنية.
وتلتزم الجمعية بجميع القوانين الر�سمية المتبعة للم�ؤ�س�سات
والجمعيات الخيرية.
كما �أنها ع�ضو في العديد من الإتحادات الخيرية وع�ضو م�ؤازر في
جمعيات عربية.

كلمة االر�شاد:

�أربعون عام ًا والخير فينا
فطرة...
 �أربعون عام ًا على ت�أ�سي�س«جمعية الإر���ش��اد الخيرية»
ع��ب��ر �أ���ش��خ��ا���ص ح��م��ل��وا ه ّ��م
المجتمع ،م�ؤمنين بالفكرة
حاملين م�شعل الخير مثابرين
على �إنجاحها مهما ا�ستع�صت
عليهم الظروف.
 �أرب���ع���ون ع���ام��� ًا ،مليئةبالجهد وال��ت��ع��ب والم�شقة
والعمل ال��د�ؤوب للو�صول �إلى
م�����س��ح دم��ع��ة ي��ت��ي��م وم��ح��ت��اج
ور�سم الأمل على وجوههم.
 �أربعون عام ًا ،ونحن نغر�سالأم��ل والب�سمة في القلوب
والعقول ونتطلع لبناء جيل
في الم�ستقبل يحمل م�شعل
ال��خ��ي��ر وي��ن��ي��ره ف��ي �أرج���اء
ال��م��ع��م��ورة ،وذل���ك بعطائكم
المغرو�س في نفو�سكم الخ ّيرة
وب�صدق النوايا لكل متبرع
وكفيل ومت�صدق جعلوا من

دارهم ج�سر ًا متين ًا �صلب ًا لدار
خير و�أبقى.
هي ٌ
ً
كان
م�ضت،
ا
عام
أربعون
�التكافل مع المجتمع للم�ساهمة بفعالية في نه�ضة ورقي الوطن،
ل��ن��ا ���ش��رف خ��دم��ة �أه��ال��ي��ن��ا بناء قدرات الأفراد والأ�سر المتعففة ليكونوا �صالحين ،منتجين،
و�أح��ب��اب��ن��ا الأي��ت��ام والأ���س��ر وفاعلين في مجتمعهم.
المتعففة وا�ضعين الب�شرى
ر�ؤي��ت��ن��ا� :أن��م��وذج رائ��د ف��ي العمل الخيري بطرقها الإداري���ة
ال��ن��ب��وي��ة ن�صب �أع��ي��ن��ن��ا في
المنهجية ،م�شاريعها المبتكرة وفعالية �إ�ستثمارها للموارد.
مرافقة و�صحبة الم�صطفى
�صلى اهلل عليه و�سلم .ف�أي
�أهدافنا:
ف�ضل بعد ذلك و�أي ِمنّة.
 �أربعون عام ًا ،والبذرة قد رفع الم�ستوى المعي�شي للأيتام والأ�سر المتعففة،�آتت �أُكلها يا من �أ�س�ستم هذا
 تمكين الأ�سر المتعففة من خالل برامج وم�شاريع تنموية، الم�ساهمة في بناء جيل مثقف متعلم ومنتج.ال�صرح العظيم والنجاحات
■ مجاالت العمل:
تتوالى وتنمو وت��زده��ر في
■ دعم ورعاية اليتيم،
الدنيا وجنة الخلد تتزين
■ تمكين الأ�سر المتعففة،
لكم ولمن عمل في نمو هذا
■ برامج تفاعلية للفئات المحتاجة،
الزرع.
■ الإر�شاد المجتمعي،
ً
فينا
الخير
و
ا
عام
أربعون
�■ الإ�ستثمار والإ�ستدامة،
فطرة �شعار
■ �إغاثة الالجئين ال�سوريين،
�أطلقناه بالأم�س
■ البرامج المو�سمية،
ونردده دائم ًا
■ التطوير والتمكين،
■ الدرا�سات والإح�صاء،
ون�سعى لتكر�سيه م�ستقبالً

ر�سالتنا:

«جمعية الإر�شاد الخيرية»� ،أكثر جما ًال ،بروز ًا،
تفاع ًال مع مجتمعها.
ا�ستفاد من تقديمات «جمعية االر�شاد الخيرية»
خالل ال�ست �سنوات الما�ضية ( )2018-2013ما
يزيد عن  500.000م�ستفيد من المحتاجين
اللبنانيين والالجئين ال�سوريين والفل�سطينيين.
هاتف009616213770 :
وات�ساب0096170471301 :
Facebook/Instagram:
alirshadassociation
Twitter: alirshad79
E-mail: alirshad1@hotmail.com
«جمعية االر�شاد الخيرية» – طرابل�س – الميناء
– الم�ساكن ال�شعبية – بجانب «م�سجد الإمام علي»
– مبنى االر�شاد – ط.2

جداول بيانية لتقديمات «جمعية االر�شاد الخيرية» خالل � 6سنوات:
اﻟﺣﺎﻟﺔ  /اﻟﺳﻧﺔ

2013

2014

2015

2016

2017

2018

رﻣﺿﺎن

8720

22550

18119

21319

22590

18000

ﺳﻠﺔ ﻏذاﺋﯾﺔ

10000

21000

15400

18250

20375

11240

ﻣﺷروع اﻷﺿﺎﺣﻲ

3500

4075

4235

8180

23048

29900

ﻣﺷروع اﻟﺷﺗﺎء

34432

25296

43629

53245

13650

25250

ﻛﺳوة

1240

1460

1730

2500

4827

5687

إﻓطﺎر ﺻﺎﺋم

500

1300

1730

2595

3045

2000
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«جمعية االر�شاد الخيرية» تنظم
حفل �إفطارها الخيري ال�سنوي الرابع

رئي�س الجمعية ال�شيخ محمد علي الحلبي

من الح�ضور

�أقامت «جمعية الإر�شاد الخيرية» حفل �إفطارها
الخيري ال�سنوي الرابع تحت �شعار« :رم�ضان خير
زاد  »2وبمنا�سبة مرور �أربعين عاماً على ت�أ�سي�س
الجمعية «�أربعون عاماً والخير فينا فطرة» في «�صالة
الفيحاء» بالميناء.
وح�ضر م�أدبة الإفطار الدكتور م�صطفى علو�ش
ممث ًال دولة الرئي�س �سعدالدين رفيق الحريري� ،سماحة
مفتي طرابل�س وال�شمال الدكتور مالك ال�شعار ممث ًال
بال�شيخ فرا�س بلوط� ،أمين «الجماعة الإ�سالمية» في
لبنان الأ�ستاذ عزام الأيوبي ممث ًال بالأ�ستاذ �سعيد
العويك ،رئي�س «جمعية االر�شاد الخيرية» ال�شيخ
محمد علي الحلبي ،اللواء محمد الخير ممث ًال بالأ�ستاذ
رامي مقدم ،رئي�س «�إتحاد بلديات ال�ضنية» الأ�ستاذ
محمد �سعدية ممث ًال بالأ�ستاذ طالل �سعدية ،نقيب
المحامين في ال�شمال الأ�ستاذ محمد المراد ممث ًال
بالأ�ستاذ ف��واز زك��ري��ا ،ال��ل��واء �أ���ش��رف ريفي ممث ًال
بالدكتور منذر جمال ،رئي�س مجل�س �إدارة «م�ست�شفى
دار ال�شفاء» الدكتور رام��ي درغ���ام ،الأم��ي��ن العام
الم�ساعد التحاد الأطباء العرب وع�ضو نقابة �أطباء
ال�شمال الدكتور �أحمد البو�ش ،الأ�ستاذ محمد عدرة
ممث ًال «حزب �سبعة» ،المهند�س الأ�ستاذ عبداهلل بابتي،
�إ�ضافة �إلى فعاليات المجال�س البلدية واالختيارية في
طرابل�س والميناء وفعاليات من المجتمع المحلي
والمدني ونقابيين وتجار و�إعالميين و�أ�ساتذة ور�ؤ�ساء
جمعيات وكفالء الجمعية.
في الإفتتاح تالوة مباركة لآي من الذكر الحكيم من
القارىء ال�شيخ محمد بكر ق�صاب ،فالن�شيد الوطني.
وكلمة ترحيب من الأ�ستاذ محمد قره.

ا�ستقبال ال�ضيوف

ممثل المفتي ال�شعار ال�شيخ فرا�س بلوط

جانب من الح�ضور

(�آل :الزيلع ،والأيوبي ،والحج ،وال�صباغ ،وعليان،
ون�شابة ،وم�سيكة).
�أخذوا على عاتقِهم ه َّم الأُ�س ِر المحتاجة التي ال معيل
لها ،وم�ساعدة الأيتام والأرامل.
ً
فكانت «جمعية الإر�شاد» �شعلة من نور �أ�ضاءت
�سماء طرابل�س حينها ،وما زالت ال�شعل ُة تكبر يوماً بعد
ي��وم لتع َّم �أرج��اء ال�شمال قاطبة من طرابل�س �إلى
الكورة وال�ضنية وعكار:
ً
 �ساعدنا  150عائلة �ضمن م�شروع القر�ضالإنتاجي بتكلفة فاقت � 400ألف دوالر،
 حتى �أ�صبح لهذه الأ�سر ْدخ ٌل تعتم ُد عليه بعد اهلل
�سبحانه وتعالى.
 عاي ّنا و�ساعدنا  3000حالة �إجتماعية بم�ساعدةفريق من المتطوعين والمتطوعات حيث ناهز عددهم
الـ ،60
 -دخلنا �إلى �أعماق الأ�سر وعملنا على توعيتهم

دينياً وثقافياً واجتماعياً حتى يكونوا فاعلين داخل
مجتمعهم ،ونطمح �إلى المزيد والمزيد �ضمن ر�ؤيتنا
 2025التي �سنطل ُقها قريباً باذن اهلل.
في ِ ّ
�سن الأربعين يح�ضرني قو ُله تعالى:
َ
َ
ً
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
ينَ
}ح َّتى �إِذا َبلغ �أ�ش َّد ُه َو َبلغ �أ ْربَعِ َ�سنة قال َر ِ ّب
َ
�أَ ْو ِز ْعنِي �أَنْ َ�أ ْ�ش ُك َر ن ِْع َم َت َك ا َّلتِي �أَ ْنعَ ْمتَ عَ َل َّي{.
ونحن �أي�ضا ن�س�أل اهلل �أن ُيعي َننا على �شكره �أو ًال
على ما �أنعم به علينا بما ال ُيعد وال ُيح�صى ،فهذه
ُ
ت�ستحق
الوجوه النيرة المباركة التي ل ّبت دعو َتنا
�شك َر اهلل �سبحانه وتعالى.
وخارجه مع المبادئ
الوطن
النا�س داخ َل
وتفاع ُل
َ
ِ
ِ
والقيم التي حملناها و�آم ّنا بها لن�شر الب�سمة والفرحة
ُ
ت�ستحق �شك َر اهلل
على وجه الأرملة واليتيم والمحتاج
�سبحانه وتعالى.
�أ ّيها الإخو ُة والأخوات :يقول اهلل �سبحانه وتعالى
في كتابه الكريم:

«جمعية االر�شاد الخيرية» تقيم �إفطارها
ال�سنوي الرابع لأبنائها المكفولين

الحلبي

كلمة «جمعية االر�شاد الخيرية» �ألقاها رئي�سها
ال�شيخ محمد علي الحلبي حيث اعتبر ان «جمعية
االر�شاد» التي بلغت اليوم ذكرى �أربعين عاماً على
ت�أ�سي�سها ال زالت �شعلة خير تكبر يوماً بعد يوم في
خدمة الخير ،ومتوجهاً بالتحية لكل كافل يتيم وم�شارك
في البرامج الخيرية التي تنظمها الجمعية.
يتجدد اللقاء بكم عاماً بعد عام ،وما �أحاله من لقاء
على مائدة الخير والبذل والعطاء ،فرم�ضان حقا
يجمعنا.
ولكن لقاءنا هذه ال�سنة بنكهة مختلفة عن �سابقاتها،
حيث �أننا بلغنا عامنا الأربعين بوجودنا في هذه
المدينة الطيبة ،حيث ت�أ�س�ست الجمعية عام 1979م
على يد مجموعة مباركة من �أبناء هذه المدينة:

الل َك َم َثلِ َح َّب ٍة
} َّم َث ُل ا َّل ِذينَ ُين ِف ُقونَ �أَ ْم َوا َل ُه ْم فِي َ�س ِبيلِ َهّ ِ
اللَُ
�أَن َب َتتْ َ�س ْب َع َ�س َنا ِب َل فِي ُك� ِ ّ�ل ُ�سن ُب َل ٍة ِ ّما َئ ُة َح َّب ٍة َو هّ
ُي َ�ضاعِ ُف ِل َمن َي َ�شا ُء َو َهّ
ا�س ٌع عَ لِي ٌم{،
اللُ َو ِ
ً
هذا الإنفاق هو ذخ ٌر لكم يوم القيامة م�صداقا لقوله
تعالى:
}و َم��ا ُتن ِف ُقوا مِ نْ َخ ْي ٍر َف ِ ألَن ُف ِ�س ُك ْم َو َما ُتن ِف ُقونَ ِ�إ َاّل
َ
الل َو َما ُتن ِف ُقوا مِ نْ َخ ْي ٍر ُي َو َّف �إِ َل ْي ُك ْم َو�أَن ُت ْم لاَ
ا ْبت َِغا َء َو ْج ِه َ ِهّ
ُت ْظ َل ُمونَ {.
 �آي��اتٌ حفظناها واليو ُم يو ُم تطبيقِها فهل بينناك�سيدنا عثمان ر�ضي اهلل عنه عندما جهز جي�ش الع�سرة
بمفرده و�أتى بالمال الوفير وو�ضعه بين يدي ر�سول
النبي عليه
اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم حيث قال فيه
ُّ
َ
الم�شهورة:
ال�صالة وال�سالم كلم َته
«ما �ض َّر عثمانَ ما فعل بعد الآن»!!
هل بيننا كعمر ر�ضي اهلل عنه عندما جاء بن�صف
ماله وو�ضعه بين ي��دي ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه
و�سلم!!
�أ ّي��ه��ا الإخ���و ُة والأخ����وات :نتمنى من اهلل تعالى
ونرجوا �أن تكونوا معنا ببذلِكم وعطائِكم ،فالحِ م ُل
والعِ ب ُء علينا ثقي ٌل وكبير ،ولكنه يهونُ بوقوفِكم �إلى
جانبنا.
 «رم�ضانُ خي ُر زاد» لل�سنة الثانية على التوالي:خي ُر زا ٍد لنا في الدنيا والآخرة،
خي ُر زا ٍد لنا بتكافلِنا مع اليتي ِم والأرملة،
ن�ستطيع من واقع
خير زاد لنا ببذلنا لتغيير ما
ُ
الب�ؤ�س والحرمان في هذه المدينة.
وفي ختام كلمته �شكر الحلبي الح�ضور على تلبيتِهم
يعو�ض المنفقين �أ�ضعافاً
الدّعوة ،و�س�أل ا َ
َ
هلل تعالى �أن
م�ضاعف ًة على ما قدموه.

كلمة ال�شعار

�إيمان ًا منا في ر�سم الب�سمة وتحقيق الفرح خالل
ال�شهر الكريم �أقامت «جمعية االر�شاد الخيرية» �إفطارها
ال�سنوي الرابع لأبناء الجمعية �ضمن حملة «خي َر زاد »2
ل�شهر «رم�ضان المبارك».
تخلل الن�شاط �سل�سلة من الأن�شطة الترفيهية
والتفاعلية ،وانتهى الن�شاط بتلبية االفطار لما يزيد عن

 530مكفو ًال وحا�ضنة و�أكثر من  100متطوع.
ن�شكر «مدار�س الإيمان الإ�سالمية»« ،حرا�س
المدينة»« ،م�ست�شفى دار ال�شفاء»« ،جهاز الطوارئ
واالغاثة»« ،علمتني �سورة»« ،ك�شافة الإيمان الإ�سالمية»،
«مكتبة ه�شام غانم»« ،همة �شباب» ،لدعمها وم�ساهماتها
في انجاح هذا الحفل المبارك.

كلمة مفتي طرابل�س وال�شمال ف�ضيلة الدكتور مالك
ال�شعار القاها ف�ضيلة ال�شيخ فرا�س بلوط الذي اعتبر
ب�أن رم�ضان يجمعنا داعياً للت�أ�سي بقيم هذا ال�شهر
الف�ضيل والتخلق ب�أخالق هذا الدين الحنيف.
�أ�ضاف ال�شيخ فرا�س بلوط ان «جمعية االر�شاد
الخيرية» هي جمعية مباركة م�أجورة لما تقدمه من
�أعمال خيرية وهي من الجمعيات الرائدة في طرابل�س
وال�شمال في كفالة الأيتام وخدمة المجتمع.
هذا وتخلل الحفل عر�ض مرئي عن الأعمال الخيرية
للجمعية وت��وزي��ع كتب كهدية بمنا�سبة الذكرى
الأربعين.
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دكتاتورية الف�ساد ال�شاملة

التجربتان الم�ؤ�سفتان :موقف الق�ضاء والع�سكر المتقاعدين

جامعة المدينة (:)CITY.U
طالب «كلية العمارة» في زيارة ميدانية
«لم�شروع هند�سي قيد الإن�شاء»

طالب في الور�شة
مواجهة بين الع�سكريين المتقاعدين والقوى الأمنية عند ال�سراي الحكومي

ت�سبب لهم و�صمة عار..

ن�صرخ :فا�سدون «كلهم يعني
كلهم»

المحامي ح�سين �ضناوي

قيل« :ف��ي لبنان حريات كثيرة
وديمقراطية قليلة» ،والفرق بين
الحريات في لبنان والديمقراطية،
هي ان:
الأولى �سائبة وع�شوائية وتفتقد
جوهر معنى الحرية،
�أما الديمقراطية فهي حرية �ضمن
حدود القانون الذي يُعِ دّه ال�شعب
ب�إرادته الم�ستقلة.

الحريات الع�شوائية

ن�صرخ ...الجميع فا�سدون...
ن�صرخ« ...كلهم يعني كلهم»...
وفي لحظة يقف مرا�سل تلفزيون
�أمام مبنى مجل�س النواب ويقول،
هكذا بب�ساطة.
«ان النهب وال�سرقة ،في المبنى
ورائي»...
كلمات مرعبة في منطق �أي دولة
ونظام...
ولكنه منطق �سائد والأ�سو�أ منه
ان���ه ال ي�شكل �أي ردة ف��ع��ل من
المتهمين ...وهذا ما يجعل الف�ساد...
لي�س حالة طارئة ،يمكن ان تمر ،بل
هو بنية عميقة الجذور في النظام
وال����دول����ة ،م��م��ا ي��ج��ع��ل��ه �سلطة
ديكتاتورية مبرمجة قادرة ان تحقن
المجتمع م��ن �أع��ل�اه ح��ت��ى قعره
بالف�ساد ...بحيث يح�س المواطن لو
ع��اد �إل���ى نف�سه ل��ح��ظ��ات ،وتلفت
حوله ،ل�شعر ان في �أي اتجاه نظر
وفي �أي حركة تفكر ،ان الف�ساد هو
�أزاه��ي��ر المجتمع ال�����س��وداء التي
امت�صت كل رحيق وكل لون.

الحريات الع�شوائية في لبنان،
�صنعت منه بلد ًا غير مفهوم وغير
م���ت���وازن وع��اج��ز ع��ن ان يتقدم
با�ستقرار و�أفق ي�صنع منه تجربة
ديمقراطية متقدمة ومميزة وخا�صة
في المحيط والف�ضاء ال�سائدين في
ف�ساد ُيهيمن وبعمق
الجوار.
و�أق���ول ب�صراحة� ،أن��ن��ي ،و�أن��ا
خارج القانون
مواطن اعتبر نف�سي ،ولعقود ،من
حقيقة الحريات الع�شوائية انها المواطنين الذين يهتمون بال�ش�أن
خ����ارج ال��ق��ان��ون وخ����ارج �أب�����س��ط العام ويعملون للخير العام� ،أقول
القواعد التي ت�ؤ�س�س لنظام قوي �أنني – وب�صفتي المواطن الذي
قادر على ان يحقق توالد ًا داخلياً في ذك��رت – فوجئت كثير ًا ب�شمولية
مجال العدالة والأمن واال�ستقرار ...الف�ساد ال��ذي يهيمن وبعمق على
كثير ًا ما قلنا ان الف�ساد ي�ست�شري المجتمع اللبناني ،وخطورته انه ال
في البالد ..وكثير ًا ما نطلق العنان يتعلق ب��الأف��راد ،وارتكاباتهم بل
لأل�سنتنا باالتهامات وهي في غالبها ب��الأن��ظ��م��ة وال��ق��وان��ي��ن ال��ت��ي هي
�صحيحة ولكنها مجانية ،بمعنى الم�ؤ�س�س الأول والحامي الأكبر
انها ال تحمل في داخلها القدرة على للف�ساد.
التغيير والتعديل ومحاربة الف�ساد بحيث ي�ستطيع الفا�سدون بعملية
والإعوجاج .وتال�شي هيكلية نظام ا���س��ت��ن�����س��اخ ���س��ري��ع ،ان ي��ع��ب��روا
الم�ؤ�س�سات ال��ذي ال يمكن لدولة ويف�سدوا �أي �إ�صالح قد يعر�ض في
ع�صرية ان تقوم دون ان تعتمد لحظات نادرة من لحظات المجتمع.
عليه.
ال ح�سيب وال رقيب

الفا�سدون ال يخ�شون الكالم
ان القوانين الفا�سدة ،التي ت�شمل
كنا نتكلم،
معظم ال��م��ؤ���س�����س��ات ال��ك��ب��رى في
ً
جميعنا نتكلم،
المجتمع ،بحيث لو كنت عادال لما
ا�ستطعت ان تتهم مدير ًا �أو موظفاً
في الهم�س نتكلم،
وب�أ�صوات عالية نتكلم،
ب��أخ�لاق��ه .لأن القوانين ه��ي التي
َ
وبجر�أة ،ما كانت لتتوفر وت�ستمر ُتف ِّرخ وترعى الفا�سدين...
لوال ان الفا�سدين ال ي�شعرون ب�أهمية المرف�أ ب��دون �إدارة قانونية وال
الكالم وال يخ�شون من �أي كلمة قد محا�سبة وال مراقبة ،وحتى الموظف

�إعالن

لأمانة ال�سجل العقاري بالكورة
طلب مو�سى علي طه بوكالته عن
�أح���د ورث���ة خليل ومي�شال �صقر
�سندي ب��دل �ضائع للعقارين 47
و 654بطرام.
للمعتر�ض  15يوماً للمراجعة
�أمين ال�سجل العقاري

�إعالن

لأمانة ال�سجل العقاري الأولى
في ال�شمال
طلبت زبيدة بركة �سند تمليك
ب��دل �ضائع  2626/44ب�ساتين
طرابل�س.
للمعتر�ض  15يوماً للمراجعة
�أمين ال�سجل العقاري بالتكليف

يمار�س عمله خارج القانون بدون ل��ي�����س م��ن ح��ق ال��ق�����ض��اة تعطيل
م�ؤ�س�سة العدالة من �أجل مكا�سب
ح�سيب �أو رقيب.
لهم ،عليهم ان يبحثوا عن و�سائل
م�ؤ�س�سات تعمل كل منها
قانونية لحماية حقهم ومك�سبهم ّال
كقبيلة
الكهرباء والمياه والك�سارات و ...ان ي�أخذوا المجتمع وال�شعب رهينة
و�أكاد �أن�سى �سرد الأ�سماء لكثرتها ،لديهم...
جميعها تعمل ،وك ��أن كل م�ؤ�س�سة ل�ست �آ�سف ًا عما قلته
قبيلة ،وعلى كل قبيلة لي�س �شيخاً بل كدت ان �أكتب� ،آ�سف �إذ قلت ما
رب���اً ل��ه��ا ،ال���رب هنا م��ن ب��اب رب قلت ،ولكنني ب�صراحة �أق��ول ،ال،
العائلة والبيت ،ال �أكثر.
ل�ست �آ�سفاً،
و�إن كنت �أعرف العدد الكبير من
المكا�سب ولو خرب البلد
�أطرف ما في الأمر ،ان الموظفين الق�ضاة ال�شرفاء والعادلين.
في الدولة والم�ؤ�س�سات ،يعتبرون الع�سكر المتقاعدون
ان لهم مكا�سب ،وهي حقاً مكا�سب والتجربة الثانية :موقف الع�سكر،
لأن��ه��ا و�صلت �إليهم خ��ارج منطق ع��م��داء و���ض��ب��اط و���ص��ف �ضباط،
العدالة االجتماعية والم�ساواة بين يفتخرون �أنهم ُي�ضحون من �أجل
المواطنين ،وه ��ؤالء الموظفيون ،الوطن وا�ستقرار البلد ،وكذلك ال
ي�صرخون ليخرب البلد ولكن لي�س �أدخ����ل ف��ي م���دى ع��دال��ة مطالبهم
وحقهم بالمكا�سب الهائلة التي
م�سموحاً ان ُتم�س مكا�سبهم!!!
هم قبل البلد وقبل الوطن بحيث يتمتعون بها ،فلي�س هذا مو�ضوعي،
ندرك بوعي ان �شعبنا ب�أغلبيته ،ال ما ي�ؤلم� ...أن ت�شاهد عمداء و�ضباطاً
يتمتع بح�س وطني يعتبر ان الوطن كبار ًا وجنود ًا كانوا قبل تقاعدهم
�أو ًال ،وال��وط��ن ف��ي نظام العدالة ح��را���س البلد� ،أن ن�شاهدهم وهم
ي��ق��ط��ع��ون ال���ط���رق وي��ح��ا���ص��رون
�ضرورة للحياة واال�ستقرار.
الم�ؤ�س�سات وي��ن��ادون بالتهديد
موقف الق�ضاة والع�سكريين
المتقاعدين تجربة محزنة والوعيد وحتى قال بع�ضهم �أنهم
و�أ�ضرب مث ًال ،ل�صورة قد يغ�ضب �سيحرقون البلد!
البع�ض م��ن ذك��ره��م كمثل وق��د ال قالوها على �شا�شات التلفزيون،
يغ�ضبوا ،بحكم عادة الالمباالة التي وتهديدهم دخل كل بيوت المواطنين
وقرع كل قلوبهم و�ضمائرهم ،جندي
ت�سيطر على الحكام.
تجربتان محزنتان تمران في هذه �أق�سم ب�أن ُيقدم روحه للوطن ،يهدد
بحرق الوطن من �أج��ل مك�سب �أو
الأيام ،بل م�ؤلمتان،
حق ال فرق ،وف ِْعلِ ه ��ؤالء� ،أ�صبح
 تجربة موقف الق�ضاة وموقف الع�سكر المتقاعدين .التبرير الأكبر لكل ممار�سات الفقراءفي المجتمع� ،إذا �أ�ضربوا وخربوا
الق�ضاة
الق�ضاة ي�ستنكفون عن العمل ،دفاعاً عن لقمة عي�ش �أو فر�صة عمل.
لي�س ل�ساعات في اليوم �أو اال�سبوع �أركان الدولة ال�صالحة
بل لأيام و�أ�سابيع ،وك�أن من حقهم - ،العدالة والأم���ن� ،أه��م �أرك��ان
دفاعاً عن م�صالحهم ان يعتدوا على الدولة ال�صالحة.
المواطنين الذين لج�أوا �إلى عدالة  -والإي���م���ان ل��ي�����س ك��ل��م��ات بل
الق�ضاء لتح�صيل حقوقهم ،ف ��إذا ممار�سة،
بالمواطن �أ�صبح رهينة بيد من  -ممار�سة قوية �أخالقية،
يجب ان يعطيه حقه ويحر�ص على هكذا ُتبنى الدول و ُت�شاد الأمم..
م�صلحته.
الف�ساد في مجتمعنا �صلب

الق�ضاء �ضمانة وحار�س
الدولة

وقوي!

ال��ق�����ض��اء ���ض��م��ان��ة ال��م��ج��ت��م��ع،
و�ضمانة الدولة وحار�سها...
ق���د ي���ك���ون ل��ل��ق�����ض��اة م��ط��ال��ب
ومكا�سب ،لن �أناق�ش هذه المطالب
وهذه المكا�سب ،بل �أقول وب�صراحة،

وم��ن ه��ن��ا� ،أق���ول وب��ك��ل �أ���س��ف،
ال��ف�����س��اد لي�س ح��ال��ة ع��ار���ض��ة في
مجتمعنا ب��ل ه��و �أ���س��ا���س بنية
مجتمعنا� ...أ�سا�س �صلب وقوي ،ال
يتمتع به �إ ّال ديكتاتور ،وبلدنا يعاني
من ديكتاتورية الف�ساد.

�إعالن

�إعالن

لأمانة ال�سجل العقاري بالكورة
طلب المحامي ايليا بديع الحاج
ب��ال��وك��ال��ة ع��ن �أح���د ورث���ة كنعان
ال�ضاهر �سند تمليك ب��دل �ضائع
للعقار  760عرج�س.
للمعتر�ض  15يوماً للمراجعة
�أمين ال�سجل العقاري

لأمانة ال�سجل العقاري بالكورة
طلب انطونيو�س توفيق عاقلة
بالأ�صالة عن نف�سه وبوكالته عن
يو�سف طيون �سندي ب��دل �ضائع
للعقارين  14/686و 20عردات.
للمعتر�ض  15يوماً للمراجعة
�أمين ال�سجل العقاري

«جامعة المدينة» (طرابل�س)
( )CITY.Uوع���م� ً
ل�ا ب��الأ���س�����س
الحديثة وبرنامج التعليم ال��ذي
تعتمده» قام طالب «كلية العمارة»
ب��زي��ارة ميدانية �إل��ى ور�شة بناء
«م�شروع هند�سي قيد الإن�شاء».
الطالب �إ�ستمعوا وراقبوا ،وقام
المهند�س الم�شرف على �أع��م��ال
البناء ب�شرح تف�صيلي وعمالني

للأعمال الجاري تنفيذها وكيفية
تطبيق القواعد الهند�سية في:
 ت��ن��ف��ي��ذ �أع���م���ال ال��خ��ر���س��ان��ةالم�سلحة،
 االحتياطات الإن�شائية.بعد ال��زي��ارة ق��ال الطالب ب�أنها
«�أك�سبتهم خبرة علمية في نطاق
درو�سهم الجامعية بربط المعلومات
النظرية بالواقع العملي».

«العودة �إلى الطبيعة»

«م�ؤ�س�سة �صافي المير للزراعة»:
منتجاتنا من جرود ال�ضنية مبا�شرة

لأن �صحتكم تهمنا� ،أولينا عملنا كامل العناية الفائقة.
و�إذا كانت �أموالكم لي�ست لكم فتذكروا �أن �صحتكم و�صحة �أوالدكم
و�صحة عائالتكم لكم ،وفي جرود ال�ضنية الخ�ضراء زرعنا ،ومن مياه
الثلوج روينا الأر���ض وا�ستحدثنا برك مياه ا�صطناعية لتجميع مياه
الأمطار بها ولنروي الأرا�ضي منها �صيفاً ،ومن بعدها لتثمر �أ�شهى
و�أنظف و�ألذ خ�ضار في لبنان.
ولأننا �أ�صبحنا في «ع�صر ال�سرطان» ،ع�صر تجار الب�شر الذين لوثوا
البيئة والهواء والماء الذي يتم ري المزروعات منه .وهناك تجار الدم
الذين يقومون بري المزروعات بمياه المجارير ليح�صلوا على مح�صول
�أكبر لكنه ملوث وي�سبب الأمرا�ض ال�سرطانية،
من هذا المنطلق �أطلقنا «م�شروع مزارعنا الع�ضوية والبيئية» في
جرود ال�ضنية الخ�ضراء لن�ضع ،وبكل توا�ضع ،مح�صولنا ال�صغير في
متناول �أياديكم.
واليوم لدينا �سلة خ�ضارنا الرم�ضانية الع�ضوية المميزة ومكوناتها:
 3خ�س 3 ،بقدون�س 3 ،كزبرة ،باقة زعتر �أخ�ضر 2 ،فجل 4 ،ربطات
ب�صل �أخ�ضر 1 ،نعنع 1 ،بقلة ،كيلو خيار ،كيلو و 250غرام بندورة،
ب�سعر � 19ألف ليرة.
با�ستطاعتنا �إر�سالها :تو�صيل (ديليفري) �أو اال�ستالم من مركز
التو�ضيب في �أبي �سمراء «دوار المولوي» – «بناية المير» قرب «ب�شرى
ماركت».
للطلب :التوا�صل مع ال�سيد محمد ميقاتي70351531 :

�إعالن

لأمانة ال�سجل العقاري الأولى في ال�شمال
طلبت المحامية كالد�س زخور بوكالتها عن �أحد ورثة فادي جبيلي
�سند تمليك بدل �ضائع للعقار  A 4214/42ب�ساتين طرابل�س.
للمعتر�ض  15يوماً للمراجعة
�أمين ال�سجل العقاري بالتكليف

�إعالن

لأمانة ال�سجل العقاري بالكورة
طلب نقوال توفيق ال�شامي بالوكالة عن جرج�س ال�شامي �سندات بدل
�ضائع للعقارات  18/1266و 19و 20را�سم�سقا.
للمعتر�ض  15يوماً للمراجعة
�أمين ال�سجل العقاري
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«قراءة في �آيتين» (الحلقة الثانية)

و�سى هَ ْل َ�أ َّت ِب ُع َ
اد َنا �آَ َت ْي َنا ُه َر ْح َم ًة ِم ْن ِع ْن ِد َنا َو َع َّل ْم َنا ُه ِم ْن َل ُد َّنا ِع ْل ًما (َ )65ق َ
ك
} َف َو َجدَ ا َع ْب ًدا ِم ْن ِع َب ِ
ال َل ُه ُم َ
َع َلى �أَ ْن ُت َع ِ ّل َم ِن ِم َّما ُع ِ ّل ْم َ
ت ُر ْ�ش ًداً{ (�سورة الكهف  -الآيتان )66-65
بقلم د .عبدالإله ميقاتي
كتاب مبارك� ،أنزله رب
كتاب اهلل الخاتمٌ ،
ُ
العالمين ،للنا�س كافة } ِّل َي َّد َّب ُروا �آ َيا ِت ِه َو ِل َي َت َذ َّك َر
�أُو ُلو الَْ أ ْل َب ِاب{ (�ص  ،)29و�سورة الكهف
خ�صها اهلل تعالى بف�ضائ َل عديدة ،منها الق�ص�ص
ّ
الأربع :ق�صة �أهل الكهف ،وق�صة الجنّتين،
وق�صة مو�سى والخ�ضر عليهما ال�سالم ،وق�صة
ذي القرنين ،وفي هذه الق�ص�ص معالجات ل ِفتَن
�أ�سا�سية كفتنة الدين ،وفتنة المال ،وفتنة العلم،
وفتنة ال�سلطة.
وفي ق�صة مو�سى والخ�ضر عليهما ال�سالم،
محطات ثالث مع فتنة العلم ،ن�أخذ منها واحدة
هي ق�صتهما مع�أ�صحاب ال�سفينة .تبد�أ الق�صة
عندما �س�أل قو ُم مو�سى عليه ال�سالم نبيهم:
 � ّأي النا�س �أعلم؟ فقال لهم� :أنا �أعل ُم �أهاللأر�ض.ف�أوحى اهلل �إليه �أنّ عبد ًا من عبادي بمجمع
البحرين هو �أعل ُم منك( .وذلك ليع ّلمه التوا�ضع
في حماللعلم ،وفي طلبه �أي�ض ًا) .و�سخّ ر اهلل
تعالى لمو�سى الأ�سباب ليلتقي بهذا العبد ،وهو
الخ�ضر عليه ال�سالم ،ولتبد�أال�صحبة في رحلة
طلب العلم.
} َف َو َج َدا َع ْب ًدا ِم ْن ِع َبا ِدنَا �آَ َت ْينَا ُه َر ْح َم ًة ِم ْن
و�سى
ِع ْن ِدنَا َو َع َّل ْمنَا ُه ِم ْن َل ُد َنّا ِعلْ ًما( )65قَا َل َل ُه ُم َ
َه ْل �أَ َّت ِب ُعكَ َع َلى �أَ ْن ُت َع ِّل َم ِن ِم َّما ُع ِّل ْم َت
ُر�شْ ًدا{(�سورة الكهف الآيتان .)66-65
وتم�ضي الآيات} :فَان َْط َلقَا َح َتّى ِ�إ َذا َر ِك َبا فِي
ال�سفِي َن ِة خَ َر َق َها قَا َل �أَخَ َر ْق َت َها ِل ُت ْغرِقَ َ�أ ْه َل َها َل َق ْد
َّ
جِ ئ َْت �شَ ْيئًا �إِ ْم ًرا{ (�سورة الكهف الآية ،)71
ال�سفِي َن ُة
ليكون التو�ضيح فينهاية الرحلة�} :أَ َّما َّ
ِين َي ْع َملُونَ فِي ا ْل َب ْح ِر َف َ�أ َر ْد ُت َ�أ ْن
َف َكان َْت ِل َم َ�ساك َ
ْ
�أَعِي َب َها َو َكانَ َو َرا َء ُه ْم َم ِل ٌك َي�أخُ ُذ ُك َّل َ�سفِي َن ٍة
َ�ص ًبا{ (الكهف الآية � ،)79أي �أنّ ال َملك الظالم
غ ْ
كان ي�أخذ كل �سفينة تُعجبه غ�صب ًا عن �أ�صحابها.
فكان خَ رقُ ال�سفينة بعلم م�سبق من الخ�ضر
عليه ال�سالم حتى ال ي�أخذها المل ُك الظالم.
ولنا مع هذا الجزء من الق�صة وقفات:
 اهللُ تعالى هو العليم الخبير ،وعِل ُم اهلل عِلممطلق ال حدود له ،هو عالم الغيب وال�شهادة،
و} َي ْع َل ُم َما َت ْك�سِ ُب ُك ُّل َنف ٍْ�س{ (�سورة الرعد
ال�س َّر َو َ�أخْ فَى{ (�سورة طه
الآية  ،)42و} َي ْع َل ُم ِّ
الآية  ،)7و} َي ْع َل ُم َما تُ�سِ ُّرونَ َو َما ُت ْع ِلنُونَ {
(�سورة النحل الآية َ } ،)19و َي ْع َل ُم َما فِي ا ْل َب ِّر
َوا ْل َب ْح ِر َو َما ت َْ�سق ُُط ِم ْن َو َر َق ٍة �إِلاَّ َي ْع َل ُم َها َولاَ َح َّب ٍة
فِي ُظلُ َماتِ الْ أَ ْر ِ�ض َولاَ َر ْط ٍب َولاَ َيا ِب ٍ�س �إِلاَّ فِي
َاب ُمبِينٍ { (�سورة النعام الآية  .)59ورحلة
ِكت ٍ
العلم على الأر�ض بد�أت مع �آدم عليه ال�سالم،
ب�أن ع ّلمهاهلل الأ�سماء كلها ،ووهبه نعمة العقل،
ليميز بها الخبيث من الطيب ،والخير من ال�شر،
وذلك دون �سائر مخلوقاته الأخرى .وكذلك

ليط ّور العلم الذي بد�أه مع �آدم عليه ال�سالم ،بما
يخدم به الإن�سانية جمعاء ،وفي ذلك رحمة
للعالمين.
والعقل – كما و�صفه ال�شاذلي رحمه اهلل –
«�إنما هو التخ ّوف من الإثم ،والنظر في
العواقب ،والأخذ بالحزم» .و�إذا كانت م�سيرة
العقل تبد�أ من العدم ،عندما يولد الإن�سان ،ثم
إن�سان �إال
تنمو فتكون غريز ّية فال ُيدرك ال ُ
َ
لتدرك حقائق الوجود وتم ّيز
حاجته ،ثم تكبر
بين الحق والباطل ،وبين الحالل والحرام،
ِين َ�س َن ًة{ (�سورة
َ} َتّى �إِ َذا َب َل َغ �أَ�شُ َّد ُه َو َب َل َغ �أَ ْر َبع َ
الأحقاف الآية  ،)15ثم تبد�أ بعد ذلك بالنق�صان،
لتنتهي �إلى زوال } ِل َك ْي لاَ َي ْع َل َم َب ْع َد ِعلْ ٍم �شَ ْيئًا{
(�سوة النحل الآية  )70ف�إنّ م�سيرة العلم ،هي
كل يوم في تراكم وفي زيادة .وفيها تط ّورللعلوم
والمعارف على �أنواعها ،ونم ّو للح�ضارة
الإن�سانية في االتجاه ال�سليم ،وفي ذلك رحمة
للعالمين ،لأن الإ�سالم هو دين الرحمة للنا�س
�أجمعين.
 �إنّ في طلب مو�سى عليه ال�سالم للتع ّلم –وهونبي اهلل وكليمه – من الخ�ضر عليه ال�سالم،
�إ�شارة وا�ضحة وجلية ب�أن اهلل تعالى قادر على
�أن ي�ضع بع�ض ًا من �س ّره وعلمه في �أ�ضعف
نبي من �أنبيائه مو�سى عليه ال�سالم،
خَ لقه� ،أمام ّ
وهو من �أولي العزم من الر�سل .وفي ذلك
�إ�شارة �إلى �أنّ على الإن�سان �أن يطلب العلم
النافع حيثما وجده ،ال فرق في ذلك بين كبير
و�صغير� ،أو حاكم ومحكوم .فالحكمة �ضالة
الم�ؤمن �أينما وجدها فهو �أحق بها ،كما ورد في
الأثر .وقد �س ّمى بع�ض العلماء هذا العلم بالعلم
اللدنّي } َو َع َّل ْمنَا ُه مِن َّل ُد َنّا ِعلْ ًما{ (�سورة الكهف
اليقيني الذي كتمه اهلل
الآية )65وهو عل ُم الغيب
ّ
عن جميع خَ لقه �إال من �شاء ،رحمة بهم .وقد
يكون في معرفته� ،أحيانا ً ،ندم وح�سرة على
الواقع والحا�ضر .فها هو النبي عليه ال�صالة
حج متمتّعا ال قارنا ً ،لوال �أنه
وال�سالم تمنّى �أنه ّ
�ساق الهدي .فعن عائ�شة ر�ضي اهلل عنها قالت:
قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم« :لو
قت
ا�ستقبلت من �أمري ما
ُ
ا�ستدبرت ،ما ُ�س ُ
ُ
لت مع النا�س حين ح ّلوا» (�صحيح
ولح َل ُ
الهديَ ،
البخاري) �أي لو ت�أخّ ر من �أمري ما تق ّدم من
�سوق الهدي ما فعلته.
َ
َ
ّ
ّ
 }�آ َت ْينَا ُه َر ْح َم ًة ِّم ْن عِن ِدنَا َو َعل ْمنَا ُه مِن ل ُد َنّاِعلْ ًما{ (�سورة الكهف الآية  .)65لقد قرن اهلل
الرحمة بالعلم ،وق ّدمها عليه ،والرحمة �صفة من
�صفات اهلل العلي القدير الذي } َكت ََب َع َلى َنفْ�سِ ِه
ال َّر ْح َم َة{ (�سورة الأنعام الآية  .)12و«اهلل
تعالى – كما جاء في الحديث ال�شريف – جعل
الرحمة مئة جزء ،ف�أم�سك عنده ت�سعة وت�سعين
جزء ًا ،و�أنزل في الأر�ض جزء ًا واحد ًا ،فمن ذلك
الفر�س
الجزء يتراحم الخلق ،حتى ترفع
ُ
حاف َرها عن ولدها خ�شية �أن ت�صيبه» (رواه

د .ميقاتي

البخاري) .وقد وردت �صفة الرحمة في �إ�سمين
من �أ�سماء اهلل الح�سنى هما« :الرحمن»
و«الرحيم».
فالأول «الرحمن» ورد في القر�آن الكريم 57
مرة ،و«الرحيم» ورد  34مرة .ومن العلماء من
قال ب�أن «الرحمن» هو �إ�سم اهلل الأعظم .وهو
يخت�ص باهلل عز وجل ،فال يجوز �إطالقه في حقّ
ّ
غيره .ومن يت�أمل مطلع «�سورة الرحمن»،
ويتف ّكر في قوله تعالى} :ال َّر ْح َم ُن (َ )1ع َّل َم
ا ْل ُق ْر�آنَ ( )2خَ َلقَ ِالْ إن َْ�سانَ (َ )3ع َّل َم ُه ا ْل َب َيانَ {
(�سورة الرحمن الآية  )4-1يدركُ  ،بما ال يدع
مجا ًال لل�شك ،ب�أن التعليم ال يكون �إال بالرحمة
بالمتعلمين ،وال يهدف �إ ّال �إلى الرحمة بالنا�س
والتراحم في ما بينهم .والرحمن بف�ضله
وبرحمته ع ّلم القر�آن رحمة بالإن�سان ،والقر�آن
الكريم هو �أج ّل النعم ،و�أرقى القيم ،ر�سالة
وموعظة معجزة �إلى جميع الأمم ،ليخرجهم به
جميع ًا من الظلمات �إلى النور .وقد درجت
العادة في �أيامنا الحا�ضرة �أن نَق ُرن التربية
بالتعليم ،وق ّدمناها على العلم �أي�ض ًا .وغاب عن
بالنا �أنّ التربية قد تكون على الخير �أو على
ال�شر ،على االعتدال والو�سطية �أو على الع�صبية
والعن�صرية .و�أكبر مثال على ذلك ما يجري في
ين�ص قانون التعليم
فل�سطين المحتلة ،التي ّ
للدولة العبرية المحتلة فيها منذ العام 1953
على �أنّ « :التعليم في دولة �إ�سرائيل يجب �أن
يرتكز على ق َيم الثقافة اليهودية والوالء لدولة
�إ�سرائيل وال�شعب اليهودي( »...موقع نون).
والعل ُم �أداة في خدمة ما تتربى عليه الأجيال
ال�صاعدة .لذلك كانت الآية الكريمةُ ،
تربط العل َم
بالرحمة ربط ًا وثيق ًا وتهدف �إليها ،والرحمة
�أو�سع و�أ�شمل و�أدق في التعبير من التربية،
خ�صو�ص ًا و�أن الأمور الثالثة التي ح�صلت في
رحلة مو�سى مع الخ�ضر عليه ال�سالم ،كان فيها
ت�صرفُ الخ�ضر عليه ال�سالم لما فيه رحمة
ب�أ�صحابها ،رغم عدم اطمئنان مو�سى عليه
ال�سالم في البداية ،لمجريات الأمور بما له من

المدينة ذات الحقوق ال�ضائعة؟
حتى �شهداء طرابل�س تم تنا�سيهم!!!؟؟
�صحيح �أن طرابل�س مهم�شة
ولي�س لها ح�ساب في الدولة العلية،
و�صحيح ان الحرمان والتهمي�ش
طاال كل مرافق المدينة بالرغم من
ال�صرخات والنداءات التي نقوم بها
وف����ي ك���ل ال����ظ����روف ،ول���ك���ن ال
�إ�ستجابة ...وال �إهتمام...
ومع كل الآ�سف– ح�سب الظاهر
–ال�أحد يعنيه ما �آلت �إليه �أمور
هذه المدينة ال�صابرة والمحرومة
والمكابرة على جراحها...
فحالتها المزرية ال ن�شهد لها مثي ًال
في �أية قرية لبنانية،
�شوارعها الرئي�سية والفرعية
حدث وال حرج.
الحفر
ِ
ال�شعار المعمول به افتح ُ
والتطمرها.
�أج����رف و�أت����رك ال ح�سيب وال
رقيب؟!

علم حا�ضر حولها.
 وعن �أهمية الربط بين الرحمة والعلم ،فقدورد في ال�صحيحين� ،أنّ ر�سول اهلل �صلى اهلل
عليه و�س ّلم قال:
«كان فيمن كان قبلكم رجل قتل ت�سعة
وت�سعون نف�س ًا ،ف�س�أل عن �أعلم �أهل الأر�ض،
َف ُدل على راهب ،ف�أتاه فقال �إنّه قتل ت�سعة
وت�سعون نف�س ًا فهل له من توبة؟
فقال الراهب :ال .فقتله وك ّمل به مائة .ثم
�س�ألعن �أعلم �أهل الأر�ض ،ف ُد ّل على رجل عالم.
فقال �إنّه قتل مائة نف�س فهل له من توبة؟
فقال العالم :نعم،
ومن يحو ُل بينه وبين التوبة؟
�إنطلق �إلى �أر�ض كذا وكذا ،ف�إن بها �أنا�س ًا
يعبدون اهلل ،فاعبد اهلل معهم ،وال ترجع �إلى
أر�ض �سوء .فانطلق حتى �إذا
�أر�ضك ف�إنها � ُ
انت�صف الطريق �أتاه الموت .فاخت�صمت فيه
مالئكة الرحمة ومالئكة العذاب.
 فقالت مالئكة الرحمة :جاء تائب ًا مقبالًبقلبه �إلى اهلل،
 وقالت مالئكة العذاب� :إنه لم يعمل خير ًاّ
قط.
ف�أتاهم ملك في �صورة �آدمي ،فجعلوه بينهم.
فقال قي�سوا ما بين الأر�ضين ،ف�إلى �أيتهما كان
�أدنى فهو له .فقا�سوه فوجدوه �أدنى �إلى الأر�ض
التي �أراد ،فقب�ضته مالئكة الرحمة» .والمغزى
من الق�صة �أنها ت�ؤكد على التكامل بين الرحمة
الحكم عند العالم ،مع الأخذ ب�أ�سباب
والعلم في ُ
قبول التوبة ومراعاة البيئة المحيطة ،مقابل
علم الراهب دون الأخذ بذلك.
 �أما الآية الثانية } َع َلى �أَن ُت َع ِّل َم ِن ِم َّما ُع ِّل ْم َتُر�شْ ًدا{ (�سورة الكهف الآية  )65فهي التي
تو�ضح الهدف الأ�سمى من الرحلة ومن
الم�صاحبة ،ومن الجمع بين الرحمة والعلم� ،أال
وهو الر�شد والر�شاد .وهي تد ّل على تحري
الر�شد ،بمعنى الحر�ص ال�شديد على اتباعه
والتزامه والأخذ ب�أ�سبابه وال�سير في طريقه،
وال يكون ذلك �إال في �سلوك �سبيل طلب العلم
والمعرفة ،المقرونة بالرحمة الإن�سانية� ،إذ ال
ر�شد مع القهر والجبر والترهيب في التربية،
واهلل تعالى يقول} :لاَ �إِ ْك َرا َه فِي ال ِّد ِين قَد َّت َب َّي َن
ال ُّر�شْ ُد م َِن ا ْلغ َِّي{ (�سورة البقرة الآية .)256
«والر�شد –كما جاء في «موقع حراء» – هو
قمة وعي الإن�سان واكتماله ون�ضجه ،وهو مبني
على طلب الأكمل والأح�سن وتحري ال�صواب
في المواقف والآراء والت�صرفات الفردية
والجماعية» .و«الر�شيد» ا�سم من �أ�سماء اهلل
الح�سنى ،و�صفة من �صفاته العلى ،وهو الذي
ُير�شد خَ لقه �إلى م�صالحهم في الدنيا قبل
الآخرة.
}�أَلاَ َي ْع َل ُم َم ْن خَ َلقَ َو ُه َو ال َّلطِ يفُ الْخَ ِبي ُر{
(�سورة الملك الآية  )14والر�شد هو خالفُ

�إعالن
مق�صر بحق مدينته.

� 76سنة �إ�ستقالل ون�سيان
ل�شهدائها

لقد مر على اال�ستقالل  76عاماً
وك��ان ل�شهداء طرابل�س و�أبنائها
وقادتها المجاهدين ف�ض ًال كبير ًا في
تحقيقه..
لكن يبدو �أن «و�صية االحتالل
الفرن�سي» بمعاقبة هذه المدينة ما
زالت قيد التنفيذ حتى اليوم ،وهذا
ي�ؤكده ن�سيان بل تنا�سي �شهداء هذه
المدينة الذين قدموا دماءهم من
�أجل �إ�ستقالل وطن حكامه تنا�سوهم.
ك��ل م��ا ي��ه��م��ن��ا،الآن ،ه���و�أن نبد�أ
بت�سيير ولو مرفق واحد في مدينتنا،
في�صل درنيقة
لن�شعر ان هناك نية �صادقة لإن�صاف
 ال... لن نتركه رغم الإهمال المتعمد هذه المدينة ،كي ال يندفع �أهلها �إلى و�سنوا�صل ن�ضالنا ال�شعبي ،المزيد من ال�سلبية والتمرد ال�شعبيغير معروف النتائج،
يا للذل والإذالل
 من �أجل حقوقنا كلبنانيين، فما يجري ا�ستنفذ ال�صبر،ورغم كل ذلك ف�إننا في طرابل�س  -ونريدها كاملة،
متم�سكون باالنتماء للوطن والذي  -و َم َرا ِف َقنا �ستعمل ،ب��إذن اهلل - ،كل ال�صبر،
َ َد ْف ْعنا ع�صارة حياتنا ودمنا وعرقنا ب�إ�صرار �أهلنا في طرابل�س على  -فهل من مجيب؟!
الم�ضي في المطالبة والمحا�سبة لكل
من �أجله.
في�صل درنيقة

لأمانة ال�سجل العقاري بالكورة
ط��ل��ب ال��م��ح��ام��ي ج��ه��اد ب��دوي
ال��ع��ري��ج��ي ب��ال��وك��ال��ة ع��ن ورث��ة
طنو�س جرج�س طرطق وورث��ة
�إبراهيم طرطق �سندات بدل �ضائع
للعقارات  184و 2126و270
و 2117و 1280و 386و2195
و 2199و� 659سبعل و1446
بن�شعي و 20ايطو.
للمعتر�ض  15يوماً للمراجعة
�أمين ال�سجل العقاري

�إعالن

لأمانة ال�سجل العقاري بالكورة
ط��ل��ب م��و���س��ى ج��م��ي��ل ان��ط��ون
بالوكالة عن وداد فرنجية �سند
تمليك ب��دل �ضائع للعقار 355
كفردالقو�س.
للمعتر�ض  15يوماً للمراجعة
�أمين ال�سجل العقاري

�إعالن

لأمانة ال�سجل العقاري الأولى
في ال�شمال
طلبت ابت�سام عبيد لموكلتها

}�س�أَ ْ�صرِفُ َع ْن �آ َيات َِي
الغي� ،إذ يقول تعالىَ :
ّ
ْ
ِين َي َت َك َّب ُرونَ فِي الْ أَ ْر ِ�ض ِب َغ ْي ِر ال َحقِّ َو�إِ ْن َي َر ْوا
ا َّلذ َ
ُك َّل �آ َي ٍة لاَ ُي�ؤْ ِمنُوا ِب َها َو�إِ ْن َي َر ْوا َ�س ِبي َل ال ُّر�شْ ِد لاَ
َيتَّخِ ذُو ُه َ�س ِبيلاً َو�إِ ْن َي َر ْوا َ�س ِبي َل ا ْلغ َِّي َيتَّخِ ذُو ُه
َ�س ِبيلاً َذ ِلكَ ِب�أَ َّن ُه ْم َك َّذ ُبوا ِب�آ َيا ِتنَا َو َكانُوا َع ْن َها
ِين{ (�سورة الأعراف الآية  .)145واليوم
غَا ِفل َ
يكثر الحديث عن الحكم الر�شيد ،والحوكمة
الرا�شدة ،والم�ؤ�س�سات الرا�شدة ،وتر�شيد
الإنفاق .وقد �أولى القر�آن الكريم �سبيل الر�شد
�أهمية بالغة في �سلوك الإن�سان وحياة
المجتمعات و�أظهر قواعدها منذ �أكثر من �أربعة
ع�شر قرن من الزمان حين جعلها هدف ًا ور�سالة
للعلم ،على ل�سان مو�سى عليه ال�سالم في الآية
الكريمةَ } :ع َلى �أَ ْن ُت َع ِّل َم ِن ِم َّما ُع ِّل ْم َت ُر�شْ ًدا{؟
و�أزمة العالم اليوم تكمن في �أنّ كل مجتمع
من المجتمعات قد و�ضع لنف�سه �أهداف ًا وقيم ًا
تخدم مبادئه وعقيدته ،وي�سعى �إلى تن�شئة
الأجيال ال�صاعدة وتربيتها عليها .وكل ذلك
ي�ش ّك ُل تربة خ�صبة للخالفات الم�ستحكمة بين
ال�شعوب والأمم التي تتحول �إلى حروب وقتل
ودمار ،وا�ستنزاف للطاقات والثروات.
و�إ�سالمنا الحنيف يدعو �إلى �شمولية المبادئ
والقيم الإن�سانية التي تهدف �إلى الر�شاد،
وتن�ضوي تحت عنوان «الرحمة» ،ليتراحم
النا�س جميع ًا فيما بينهم .واهلل تعالى يقول
لر�سوله عليه ال�صالة وال�سالم في محكم
ِين{
التنزيلَ } :و َما �أَ ْر َ�سلْن ََاك ِ�إال َر ْح َم ًة ِللْ َعا َلم َ
(�سورة الأنبياء الآية  ،)107ك ّل العالمين .وفي
ذلك ح�صرية بالغة للر�سالة النبوية بالرحمة
الإن�سانية للجميع.
�أختم بالقول ب�أن ر�شاد الب�شرية جمعاء ال
يكون �إال عن يقين ثابت و�إيمان �صادق ،وقدرة
على �ضبط النف�س ،ونظر ثاقب في عواقب
الأمور ،وحكمة بالغة في التعامل مع النا�س،
والتراحم فيما بينهم ،والتوا�صل معهم
والإح�سان �إليهم .وال يكون ذلك �أي�ض ًا �إال من
خالل تقديم الم�صلحة العامة وم�صلحة
الجماعة ،على م�صلحة الفرد ،ومن خالل عمل
متوا�صل واجتهاد م�ستمر ،ومواكبة د�ؤوبة
للتطور ال�سريع الذي يحكم م�سار الح�ضارة
الإن�سانية وتحدياتها ،والإ�ستفادة من
�إيجابياتها والت�صدي بحكمة ل�سلبياتها .وال
يكون ذلك �أي�ض ًا �إال بالإ�ستقامة وال�صالح
وال�سير على طريق الخير والفالح في الدين
والدنيا .كان النبي �صلى اهلل عليه و�سلم يدعو
ربه« :اللهم �إني �أ�س�ألك الثبات في الأمر،
والعزيمة علىالر�شد» (رواه الإمام �أحمد).

نوف ح�سين �سند تمليك بدل �ضائع في ال�شمال
 303عين التينة.
طلب المحامي ح��ازم دروي�ش
للمعتر�ض  15يوماً للمراجعة لموكليه �سالم ر�ستم وهدى �سلطان
�أمين ال�سجل العقاري بالتكليف �سند تمليك بدل �ضائع 2149/25
ب�ساتين طرابل�س.
�إعالن
ً
لأمانة ال�سجل العقاري الأولى للمعتر�ض  15يوما للمراجعة
�أمين ال�سجل العقاري بالتكليف
في ال�شمال
�إعالن
طلب المحامي ن��ه��اد الح�سن
بوكالته عن �أحد ورثة محمد نهاد لأمانة ال�سجل العقاري الأولى
عبا�س الم�صري �سند تمليك بدل في ال�شمال
�ضائع  691/49ب�ساتين طرابل�س .ط��ل��ب �سعد م�����ص��ول لمورثه
للمعتر�ض  15يوماً للمراجعة حبيب م�صول �سند تمليك بدل
�أمين ال�سجل العقاري بالتكليف �ضائع  387/5الميناء .11
�إعالن
للمعتر�ض  15يوماً للمراجعة
لأمانة ال�سجل العقاري الأولى �أمين ال�سجل العقاري بالتكليف
في ال�شمال
�إعالن
ال��وزي��ر
�ف
�
�ي
�
�ط
�
�ل
�
�دال
�
�ب
�
ع
ط��ل��ب
لأمانة ال�سجل العقاري الأولى
لموكليه محمود وح�سين ال�سقج في ال�شمال
�سند تمليك ب��دل �ضائع للعقار طلب �شاكر خيراهلل بوكالته عن
 1470بطرماز.
�أحد ورثة يا�سر م�سيكة �سند تمليك
للمعتر�ض  15يوماً
للمراجعة
ب���دل ���ض��ائ��ع ل��ل��ع��ق��ار3658/10
�أمين ال�سجل العقاري بالتكليف زيتون طرابل�س.
�إعالن
للمعتر�ض  15يوماً للمراجعة
لأمانة ال�سجل العقاري الأولى �أمين ال�سجل العقاري بالتكليف
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رم�ضان المبارك
�شهر الذكريات واالنت�صارات
الجاهلية العمياء في «غزوة بدر
الكبرى» } َو َل َق ْد ن ََ�ص َر ُك ُم هَّ
اللُ ِب َب ْد ٍر
ال�شيخ
َو�أَن ُت ْم �أَ ِذ َّل ٌة{ ،وانت�صرت العقيدة
غالب
والإيمان.
�سنجقدار
لقد انت�صر الم�سلمون في بدر،
ولقنوا العدو در�س ًا ال ُين�سى �أبد الدهر،
رم�ضان المبارك له مميزات خا�صة قُتل �صناديد ال�شر البغاة ال ُعتاة وكان
عن �سائر ال�شهور ،هو مطلع النور الن�صر ال ُم�ؤزر لعقيدة التوحيد.
الذي َب ّدد الظلمات ببعثه محمد �صلى «فتح مكة المكرمة» والعودة
اهلل عليه و�سلم رحمة ُمهداة للب�شرية �إليها
َ
جمعاء } َو َما �أ ْر َ�سلْن ََاك ِ�إ اَّل َر ْح َم ًة ومن الذكريات بل االنت�صارات
ِين{.
ِّللْ َعا َلم َ
العظيمة «فتح مكة المكرمة» في
في ليلة مباركة �إبتد�أ نزول
التا�سع ع�شر من �شهر رم�ضان
«القر�آن الكريم»
المبارك في ال�سنة الثامنة للهجرة
في ليلة مباركة من هذا ال�شهر النبوية ال�شريفة.
الكريم ابتد�أ نزول القر�آن الكريم «عين جالوت»
هداية للنا�س ،د�ستور حياة ومنهل ومن الذكريات المجيدة في «�شهر
ت�شريع ،كان نقلة نوعية للعرب من رم�ضان المبارك» انت�صار الم�سلمين
عبادة الب�شر والحجر �إلى عبادة اهلل على التتار في «عين جالوت».
خالق الأكوان ،دعوة دوت في جنبات
الجزيرة العربية ومن ّ ّثم وجهتها �إلى �شهر الإنت�صارات
وتتابعت االنت�صارات لذلك �أُطلق
العالم �أجمع بنداء عزٍّ:
و�ضح على هذا ال�شهر الكريم� :شهر الذكريات
 «ارفعوا ر�ؤو�سكم فقد ُالطريق ،ال ا�ستعباد بعد اليوم وال واالنت�صارات.
عبودية وال رق وال ا�سترقاق»،
والعودة �إلى الديار
 «متى ا�ستعبدتم النا�س وقد لقد ا�ستعاد الم�سلمون �أر�ضهمولدتهم �أمهاتهم �أحرارا»،
وممتلكاتهم التي ُ�سلبت منهم ،وعادوا
قد�سيتها.
لها
 كرامتك يا ابن �آدمُ
�إلى ديارهم التي �أخرجوا منها.

اء ال َْح ُّق َو َزهَ َق
} َو ُقلْ َج َ
اط ُل{
ا ْل َب ِ

كل هذه النداءات تعالت في �شهر
رم�ضان ،كانت فرقان ًا بين الحق
والباطل ،وفي�ص ًال لطغيان الخرافة
على العقيدة ال�صافية ،و�شرارة �أوم�ض
برقها بقوله تعالى:
} َو ُق ْل َجا َء ا ْل َح ُّق َو َز َهقَ ا ْل َباطِ ُل{،
وكان الن�صر المبين والأ�سمى على
الوثنية والجهالة:
} َب ْل َن ْقذِفُ ِبا ْل َح ِّق َع َلى ا ْل َباطِ ِل
َف َي ْد َم ُغ ُه َف�إِ َذا ُه َو زَاهِ قٌ {.

وقائع �أخرجت الإن�سان من
الظلمات �إلى النور

وتتابعت الذكريات واالنت�صارات
التي �سجلها التاريخ ب�أحرف من نور
ت�ضيء للب�شرية طريق العزة والكرامة
َاب ُّم ِبي ٌن{.
} َق ْد َجا َء ُكم ِّم َن هَّ ِ
الل نُو ٌر َو ِكت ٌ
هو القر�آن الكريم �أنزله اهلل د�ستور
حياة ل�سعادة الب�شرية.
ومن هذه الذكريات الخالدة:

»غزوة بدر»

في ال�سابع ع�شر من �شهر رم�ضان
المبارك كان الن�صر المبين على

ومتى ال�شعب الفل�سطيني؟

فمتى يعود ال�شعب الفل�سطيني �إلى
دياره الم�سلوبة و�أمالكه المغت�صبة؟؟
ويفي الحكام بوعودهم و ُينفذوا
قرارات قممهم:
 انه ال بديل عن العودة �إلىفل�سطين وا�سترداد الأرا�ضي
الم�سلوبة،
 وان «الذي �أُخذ بالقوة ال ُي�سترد�إال بالقوة»،
 -و«ثورة حتى الن�صر»،

ونداء

�إنطالق ًا مما تقدم نوجه النداء �إلى
كل:
 م�س�ؤول وفي �أي موقع، لكل وطني يتم�سك ب�شرفالوطنية،
 ولكل قومي ينا�ضل للأمةالواحدة،
 ولكل �إن�سان ينادي بحقوقوحرية الإن�سان،
 نوجه نداء العدالة والدعموالت�ضحية من �أجل �شعب ال�صمود
والن�ضال في فل�سطين.

وللر�أي العام حقه...

«م�شروع التلميذ الريا�ضي المميز»

«جمعية العزم» :ور�شة توعية ريا�ضية
لطالبات «ثانوية الحدادين الر�سمية»

و«تمن» بمنا�سبة رحيل
كلمة
ٍ
ن�صراهلل بطر�س �صفير

المفتي ال�شهيد ال�شيخ ح�سن خالد

كبارة محا�ضر ًا

«القطاع الريا�ضي» في «جمعية العزم وال�سعادة االجتماعية» ومن
�ضمن م�شروعه «التلميذ الريا�ضي المميز لعام ّ »2019/2018
نظم:
«ور�شة توعية ريا�ضية لطالبات «ثانوية الحدادين الر�سمية» للبنات في
قاعة محا�ضرات الثانوية بطرابل�س».

عناوين الور�شة

تمحورت مناق�شات الور�شة حول:
 �أهمية الريا�ضة في بناء الج�سم ال�سليم، كيفية �إنتقال الطالب من مرحلة التمرين الريا�ضي اليومي �إلى مرحلةالإحتراف،
 دور المدر�سة في مواكبة الطالب وتطوير موهبته.م�س�ؤول «القطاع الريا�ضي» ظافر كبارة قدّم للور�شة متحدثاً عن تاريخ
الريا�ضة من ال ِقد َِم حتى �أ�ضحت تجمع العالم المعا�صر ب�أجمعه.
و�أكد �أنها:
 و�سيلة للرقي بالمجتمعات نحو الإنفتاح، البعد عن التطرفواالنحراف،ال�سمنة،
كما �أنها تق�ضي على ُ وتحمي الج�سم من �أمرا�ض ال�شرايين، وتحفز نمو الخاليا الع�صبية،وح�سن الإدراك والوقاية من
 �إ�ضافة �إلى دورها في تح�سين الذاكرة ُاالنفعاالت والم�شاعر ال�سلبية».

تح�ضير الإن�سان الريا�ضي من عمر العا�شرة

كبارة لفت �إلى «�ضرورة تح�ضير الإن�سان الريا�ضي منذ ال�صغر �أي منذ
ما قبل �سن العا�شرة حتىاالن�ضمام �إلى الأندية ،والذي يمكن �أن يبد�أ في
�سن الـ  ،15وذلك وفق اختيار علمييتم على �أُ ُ�س ٍ�س �سليمة».

دور الغذاء وتنظيم �ساعات ممار�سة الريا�ضة

و �شدد على:
ً
 «�ضرورة االهتمام �أي�ضا بالغذاء والذي ينبغي �أن يتالءم مع حاجةالمرء وتطور الج�سد وقدراته،
 وتنظيم �ساعات الريا�ضة، بحيث ال تقل ممار�ستهاعن ن�صف �ساعة لثالثة �أيام في الأ�سبوع».�أ�ضاف« :تركيز قطاع العزم الريا�ضي على التوجيه ي�أتي في �سياق
االعتناء بال�شباب الذين يعتبرون نواة المجتمع ال�سليم».
وتخلل الور�شة تن�سيق مع �إدارة الثانوية ومعلمي التربية البدنية فيها
لإختيارالطالبات المميزات.

جراح
كبارة ودياال ّ

م�س�ؤول ّ
القطاع ظافر كبارة و ُمد ِّر�سة التربية البدنية دياالجراح �أجابا
في ختام الور�شة على �أ�سئلة الطالبات في حوار مفيد.

«�أبو الفقراء» :محطة رم�ضانية في «دار اليتيمة الإ�سالمية»
يحر�ص ن�ضال عبدالهادي ال�شهير بلقب «�أبو
الفقراء» على م�شاركة الأطفال الأيتام والم�سنين
وال��ع��ج��زة ،فرحتهم ف��ي مختلف المنا�سبات،
وخا�صة الدينية منها ،بالرغم من قدراته المادية
الب�سيطة،
�إنه �صاحب ب�سطة متوا�ضعة فوق «نهر �أبي
علي» ،هذه الب�سطة التي لم يعد مردودها ُي�سمن
�أو ُيغني من جوع� ،أو يكفي لتلبية متطلبات �أب�سط
مقومات الحياة وم��ع ه��ذا وج��د طريقاً يتابع
بوا�سطتها زرع الفرح حيث يمكنه ذلك.
«�أبو الفقراء» الذي حط رحاله في العديد من
المراكز والم�ؤ�س�سات االجتماعية والتعليمية،
كانت �أولى محطاته هذه ال�سنة في «�شهر رم�ضان
المبارك» في «دار اليتيمة الإ�سالمية» بطرابل�س،
حيث �أقام �إفطار ًا رم�ضانياً لمائة طفلة من «الدار»
ترافقت معه حفلة فنية وتوزيع الحلوى.
ولما �س�ألت «التمدن» «�أبو الفقراء» عن هذا
الإفطار الرم�ضاني �أكد بداية على «اال�ستمرار في
هذا العمل الإن�ساني ،بالرغم من الحياة ال�صعبة ن�ضال عبد الهادي مع طفالت الدار
وتعثر الأ�شغال،
ج��اءت من بيعي كمية من عبوات الم�شروبات «�إننا نقتدي بنهج نبينا محمد �صلى اهلل عليه
ولأنني �أع�شق فعل الخير خا�صة في �شهر الغازية المعدنية الفارغة والتي جمعتها من و�سلم وهو القائل:
فيي وفي �أمتي �إلى يوم القيامة».
المطاعم بطرابل�س على مدار �شهرين».
الخير،
 «الخير ّ وكل ما �أبتغيه مر�ضاة اهلل عز وجل».وكما في منا�سبات �سابقة ،ف�إن تكاليف الإفطار وختم حديثه �إلى «التمدن» بالقول:

اللواء
�أمين
�صليبا

� 16أيار 2019
يوم في ال�شهر المريمي ،جرت خالله
مرا�سم جنازة البطريرك الراحل
ن�صراهلل بطر�س �صفير ،ووداعه الأخير
الذي �شارك فيه كل لبنان والعالم،

م�صادفة من �صدف الحياة

ومن �صدف الحياة هذا التاريخ «16
�أيار» من عام  1989تم فيه �إغتيال
قامة وطنية دينية هو مفتي الجمهورية
اللبنانية ال�شيخ ح�سن خالد ،الذي ما
زالت ذكراه حية رغم مرور  30عام ًا
على الإغتيال.

رحم اهلل الكبيرين

رحم اهلل الكبيرين الراحلين ،وليبقى
لبنان �سيد ًا حر ًا م�ستق ًال ،مقاوم ًا كل
�أنواع ال�سيطرة عليه �أو و�ضع اليد من
�أية جهة كانت.
لبنان وطن الأرز والعي�ش الواحد
ج�سدته مواقف كل من
وهذا ما ّ
الراحلين.
تبقى كلمة �أود �أن �أدونها للتاريخ
وللأجيال القادمة:
يوم الوداع الأخير للبطريرك �صفير
 2019/5/16ي�صادف التاريخ ذات
اليوم الذي �آثر فيه الإنكفاء عام 2011
وترك �سدة بطريركية بكركي ،و�إلتزم
بعدها ال�صمت العميق طيلة ال�سنوات
التي �سبقت رحيله اليوم.

الإن�سان �صفات ال ُيدركها
�إ ّال العلي القدير

البطريرك الراحل ن�صرالله بطر�س �صفير

الأمير تميم يتكفل بترميم
كل الأديرة والم�ؤ�س�سات
المت�ضررة

«�سعادة العميد �أنا �أجل�س بقرب
�سمو ولي العهد الأمير تميم ،وهو
ي�سلم عليك ،ويطلب منك �أن تت�صل
بر�ؤ�ساء الطوائف الم�سيحية في لبنان
و�أنت الأدرى بذلك ،و�إبالغهم رغبة
�صاحب ال�سمو ب�أنه �سيتحمل كلفة
ترميم كافة الأديرة والم�ؤ�س�سات
الدينية التي لحقت بها الأ�ضرار من
جراء الق�صف الإ�سرائيلي وفي كل
المناطق اللبنانية ،مهما بلغت
التكاليف».
الحقيقة �أنني تفاج�أت يومها بهذا
الطلب ،وعندما �شع َر محدثي ب�أنني
علي بحكم ال�صداقة �أن
ُمربك ،تمنى َّ
�أقوم بهذه المهمة ،لأنه �أبلغ «�صاحب
ال�سمو ب�أنني قادر على ذلك ولثقته
ب�شخ�صي ،وب�أنه يمكنني االت�صال بكل
ر�ؤ�ساء الطوائف» .نزلت عند رغبة
ال�صديق وتمنيات �صاحب ال�سمو،

مع البطريرك هزيم

وبد�أت �أو ًال ب�أول مع البطريرك
هزيم رئي�س طائفتنا ،الذي �أثنى على
هذه المبادرة – حيث ترميم «دير
�سيدة ميما�س» في الجنوب ي�شهد على
ذلك –،

مع البطريرك �صفير

وتابعت االت�صاالت مع �سيد بكركي
البطريرك �صفير الذي كان يومها في
الديمان ،من خالل ال�صديق المطران
المرحوم البي�سري �صاحب الوجه
المبت�سم وال�ضحكة العفوية ،يومها
�شعرت ب�أن طلب الموعد قد ت�أخر
تحديده ،ولأن �سمو الأمير كان يريد
الموافقة على مبادرته ب�أ�سرع وقت،
قمت بتكرار الإت�صال بالمطران
بي�سري ،و�ألححت عليه ب�ضرورة لقاء
�سيدنا �صفير ،و�أتبعت �إت�صالي بمزحة
محببة مني �إذ قلت للمطران بي�سري:
«�أنا �أرثوذك�سي �أطلب موعد مع
�سيد بكركي الماروني ،لأنقل له رغبة
ولي عهد دولة قطر ال�سني،
لترميم الكنائ�س المارونية» ف�ضحك
وح ِّد َد الموعد
يومها المطران بي�سريُ ،
في اليوم التالي.
وفي اللقاء رحب بي ك�أرثوذك�سي
في رحاب الديمان ،لأن هذا المقر هو
لكل اللبنانيين ،وذلك مع ب�سمة خفية
– �إذ على ما يبدو قد �أبلغه المطران
بي�سري ما قلته له . -
وهكذا في المنا�سبات الالحقة كان
يناديني مع ب�سمة بـ «الأرثوذك�سي».

لقد قر�أت و�سمعت كل ما قيل عن
هذا الكبير من بالدي ،وبكل توا�ضع
�أقول جميع تلك المواقف قد الم�ست
تو�صيف مزايا و�شخ�صية هذا
الإن�سان ،التي تعجز عن تو�صيفها
الكلمات ،لأنه تبقى هناك خ�صائل ال
ُيدركها �إ ّال اهلل العلي القدير.
وتجربتي مع �سيد بكركي لم تكن
عابرة لكنها �أي�ض ًا لم تكن ب�صورة
متوا�صلة� ،إذ ُق ِّد َر لي التوا�صل مع هذه
الهامة الوطنية ،في معر�ض خدمتي
في قوى الأمن الداخلي ،ال �سيما �أثناء
زياراته �إلى منطقة ال�شمال ،ومواكبته
في تنقالته من ب�شري �إلى ق�ضاء
ال�ضنية �إلى ق�ضاء البترون خالل
زياراته الرعوية وتد�شينه للكنائ�س في
تلك المناطق.
رجل دين في م�ستواه ال يمكن �إال �أن غ�صتان تمتلكاني
تكون م�ستعد ًا لِما قد يطرحه عليك من في ختام هذه المقالة ،ال ُب َّد لي من
�أ�سئلة و�إ�ستي�ضاحات� ،إن تلك المتعلقة التطرق �إلى غ�صة تمتلكني وهي غ�صة
بالزيارة� ،أم التي تتعداها �إلى ر�ؤية مزدوجة،
 الأولى ب�سبب الرحيل – وهذاالواقع على الأر�ض في حينه.
�إت�صال من العميد عبداهلل بن حق على كل �إن�سان – .
 �أما الثانية فهي �أعمق و�أق�سى،نا�صر �آل ثاني في 2006
لأنني لم�ست ويا للأ�سف �أن اللبنانيين
�آخر توا�صل لي معه جرى عندما وتحديد ًا الم�سيحيين منهم لم يعملوا
كنت قد تركت خدمتي في قوى الأمن بما �أو�صى به غبطة الراحل ،لجهة
الداخلي وذلك عام  2006على �أثر �ضرورة الحفاظ على تما�سكهم
حرب تموز ال ُمدمرة ،يومها تلقيت ووالئهم الوطني ،والترفع عن
�إت�صا ًال من �صديقي «العميد عبداهلل بن ال�شخ�صانية وعن الخ�صو�صيات.
نا�صر �آل ثانٍ » من قطر – حالي ًا هو راجي ًا من اهلل �أن يعمل كل اللبنانيين
رئي�س مجل�س الوزراء في دولة قطر بو�صية الراحل الكبير لكي يبقى
– والذي بادرني بالقول:
لبنان.
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في المنتدى لحقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة

� 42سنة من عمر «جمعية الإ�صالح الإ�سالمية»

ندوة حول «مفهوم العي�ش ب�إ�ستقاللية لذوي الإعاقة» البيان ال�سنوي 4 :كليات في «جامعة طرابل�س»
و«م�سجد الفاروق» و«م�سجد الخيرات»
بم�شاركة نحا�س وفرنجية وفتفت
«المنتدى لحقوق الأ�شخا�ص
ذوي الإعاقة» في لبنان بال�شراكة
م��ع «ال�شبكة الأوروب��ي��ة للعي�ش
الم�ستقل» ولمنا�سبة التوقيع على
بيان «القمة العربية الأوروب��ي��ة»
حول الإعاقة �أقام ندوة حول:
«م��ف��ه��وم العي�ش ب�إ�ستقاللية
للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة»،
بم�شاركة النواب :نقوال نحا�س،
طوني فرنجية� ،سامي فتفت ورئي�س
المنتدى د .نواف كبارة ،و�أدارت
ال���ن���دوة ن��ائ��ب رئ��ي�����س المنتدى
المحامية ر�شا �سنكري.

ر�شا �سنكري :الدولة ال تزال
تتبنى الفكرة الرعائية
للإعاقة ولي�ست الحقوقية

نائب رئي�س المنتدى المحامية
ر���ش��ا �سنكري ق��ال��ت ف��ي م�ستهل
الندوة:
«الإعاقة في لبنان ق�ضية �أ�سا�سية
ول��ك��ن ب��ال��رغ��م م��ن ح�سا�س ّيتها
و�أهميتها ف�إن التعاطي معها ال يتم
بالجدية المطلوبة.
وم���ن ال��م ��ؤ���س��ف ج����د ًا �أن يتم
ح�سا�سة
التعاطي مع هكذا ق�ضية ّ
ب��ه��ذه الخ ّفة وبو�سائل م��ح��دودة
جد ًا ...فبعد ت�سعة ع�شر عاماً على
�صدور القانون  220تبين من خالل
التطبيق ان هناك ث��غ��رات كثيرة
يعاني منها �أو ُلها �أن تعري َف ُه للإعاقة
هو تعريف طبي ولي�س حقوقياً،
و ُيظهر �أن ال��دول��ة ال ت��زال تتبنى
الفكرة الرعائية لق�ضية الإعاقة على
ح�����س��اب الفل�سفة ال��ق��ائ��م��ة على
الحقوق وال��دم��ج ،ويجب �إع��ادة
النظر بهذا القانون وربطه بالإتفاقية
الدولية الخا�صة بحقوق الأ�شخا�ص
ذوي الإع��اق��ة التي تحمل طرحاً
تجديدياً عبر اعتمادها المقاربة
الحقوقية لق�ضية الإعاقة و�إزال��ة
كافة �أ�شكال التمييز �ضدهم».
وتطرقت �إلى االتفاقية الدولية
التي �صدرت في العام  2006ووقع
عليها لبنان في العام « 2007ولكن
لم ُي�صادق عليها مجل�س النواب
لأ���س��ب��اب �سيا�سية» ،و�أم��ل��ت من
النواب الحاليين «الم�صادقة عليها
واعتمادها ك�إ�ستراتيجية فعالة لنيل
ذوي الإعاقة حقوقهم».
كما عر�ضت ما ت�ضمنه «الإعالن
الأوروب���ي العربي» من بنود ذات
�صلة بـ «العي�ش با�ستقاللية لذوي
الإعاقة».

كبارة 60 :مليار ًا لـ 8000
معوق وماذا عن الـ � 100ألف؟

وكانت مداخلة لرئي�س المنتدى
د .نواف كبارة �أ�شار فيها �إلى «�أن
ه��ن��اك ق��رف �اً �شعبياً م��ن الج�سم
ال�سيا�سي في لبنان لأ�سباب معروفة
اليوم .ونحن نعي�ش هذا الو�ضع منذ
زم��ن بعيد حيث نعاني من تخلف

�أ����ص���درت «ج��م��ع��ي��ة الإ���ص�لاح
الإ�سالمية» بيانها ال�سنوي للعام
 1440هـ2019/م.

عناوين

من عناوين محتويات البيان:

مقدمة ،بقلم رئي�س مجل�س
الإدارة المحامي ال�شيخ محمد
ر�شيد الميقاتي.

المتحدثون في الندوة

جانب من الح�ضور

فهو قادر على العطاء في مجتمعه
وبا�ستطاعته �أن يكون قيمة م�ضافة
في هذا المجتمع .و�أنا مت�أكد من �أن
الكثير من المعوقين في لبنان لديهم
طاقات في مجتمعاتنا ونقوم بقمعها
نتيجة لتربية وم��وروث��ات و�صور
نمطية خاطئة».
و�شدد على �أن «�أب�شع ما يتعر�ض
له المعوقون في لبنان هو «التنمر»
في المجتمع بالإ�ضافة �إلى الإهمال
والالمباالة من قبل الدولة».

ال�سلطة ال�سيا�سية في التعاطي مع
ق�ضية الإع��اق��ة التي تكتفي بدعم
ب��رام��ج الإي���واء للأ�شخا�ص ذوي
االعاقة دون �أن تلتزم بتنفيذ القانون
الخا�ص بالإعاقة في لبنان وبنود
االتفاقية الدولية الخا�صة بالإعاقة
التي وقعها لبنان �سنة .»2007
ولفت �إلى «�أن ق�ضية الإعاقة هي
ق�ضية حق ب�إمتياز ،وب��دل من �أن
تتعاطى الدولة مع الق�ضية على هذا
الأ�سا�س ف�إنها تدفع �سنوياً ما يقارب
ال�ستين مليار ليرة لرعاية  8000فتفت :لتنالوا حقوقكم
���ش��خ�����ص م���ن ذوي الإع���اق� ً��ة في �إ�ضغطوا علينا نحن
م�ؤ�س�سات الرعاية غافلة تماما عن ال�سيا�سيون
م�صير الباقين والذي يفوق عددهم
النائب �سامي فتفت لفت �إل��ى
المئة �ألف».
«�أه��م��ي��ة دور الأ���ش��خ��ا���ص ذوي
نحا�س :بلد غير وا ٍع على
الإع��اق��ة ف��ي ال�شقين الت�شريعي
الحاجات الح�ضارية
والتثقيفي لل�شعب اللبناني».
النائب نقوال نحا�س ركز على «�أن و�أ�شار �إلى �أنه «يجب �أن يكون
�أ�سا�س مو�ضوع الإعاقة ال يقت�صر ه���ن���ال���ك ت�����ش��ري��ع��ات م��ن��ا���س��ب��ة
ع��ل��ى ال��ق��ان��ون �أو الإج������راءات لإ�ستح�صال حقوق المعوقين ،وال
القانونية �إنما هو مو�ضوع عقلية يح�صل هذا �إال من خالل ال�ضغط
وح�ضارة ،ف�إننا بلد غير واع على ال��ك��اف��ي على ال�سيا�سيين ،لأننا
الحاجات الح�ضارية التي تخدم للأ�سف طبقة يجب ال�ضغط عليها
الإن�سان� ،إذ ان كل �إن�سان لديه �إعاقة ب�شكل دائم ،وكلما ُ�ضغِ ط عليها كلما
بمعنى �أن كل �إن�سان لي�س لديه كامل عملت �أك��ث��ر ،لأن ه��ذا ه��و الواقع
ال�صفات .و�إن ق�ضية الإعاقة هي ال�سيا�سي في لبنان خوفاً على مقاعد
ق�ضية حقوقية وي��ج��ب �أن يتم ال�سيا�سيين الإنتخابية».
التعامل معها على هذا الأ�سا�س».
و�إخ ُتتمت الندوة بنقا�ش مفتوح
فرنجية :التنّمر هو �أب�شع ما م��ع الح�ضور و�أخ���ذ ���ص��ورة مع
يتعر�ض له المعوقون
الفتات ت�ؤكد على حق ذوي الإعاقة
بالعي�ش ب�إ�ستقاللية دون عوائق
النائب طوني فرنجية قال:
ً
ً
«الإن�سان حتى ولو كان معوقا ت�شعرهم عمليا ب�إعاقتهم.

■ «جامعة طرابل�س».
■ «ثانوية الإ�صالح الإ�سالمية».
■ «م�سجد الفاروق».
■ «م�سجد الخيرات».
■ تدري�س القر�آن الكريم.
■ «م�سرح الإ�صالح».
■ «مركز تعريف الإ�سالم».
■ م�شروع بناء طابق جديد فوق
الإدارة المركزية.
■ الإغاثة التربوية والإن�سانية
للنازحين ال�سوريين.
■ �أع��م��ال ال��ت��أه��ي��ل والتطوير
والتجهيز وال�صيانة والزراعة.
■ خطة العمل الم�ستقبلية.
■ الخاتمة ،بقلم رئي�س مجل�س
�إدارة الجمعية ال�شيخ المحامي
محمد ر�شيد الميقاتي.
■ «جامعة طرابل�س» :ح�ضارة
وتجدد
«جامعة طرابل�س»:
 ع�ضو في «�إتحاد الجامعاتالإ�سالمية» (القاهرة).
 ع�ضو ف��ي «�إت��ح��اد جامعاتالعالم الإ�سالمي» (الأ�سي�سكو) –
الرباط (المغرب).
 ع�ضو في «�إتحاد الجامعاتالعربية»  -عمان (الأردن).
 ع�ضو ف��ي «راب��ط��ة جامعاتلبنان».

كلياتها

ت�ضم الكليات التالية:
 «كلية ال�شريعة والدرا�ساتالإ�سالمية».
 «كلية �إدارة الأعمال». «ك��ل��ي��ة الآداب وال��ع��ل��ومالإن�سانية».
« -كلية التربية».

من مقدمة البيان

رئي�س مجل�س الإدارة ال�شيخ
المحامي محمد ر�شيد الميقاتي قال
في مقدمة البيان:
«�إخواننا الأكارم...
ال�����س�لام ع��ل��ي��ك��م ورح���م���ة اهلل
وبركاته...
ي�سعدنا �أن نخاطبكم كل عام مع
قدوم «�شهر رم�ضان المبارك»� ،شهر
الخير والبركة والرحمة والغفران،
و�أن نقدم �إليكم البيان ال�سنوي لعام
 1440هـ 2019م ون�ضع بين �أيديكم
ك�����ش��ف ح�������س���اب ب����الإن����ج����ازات
المتوا�ضعة التي حققتها الجمعية،
في �أ�صعب المحطات التي تمر بها

�إعالن
لأمانة ال�سجل العقاري بالكورة
طلب ح�سن علي الناظر �سند
تمليك ب��دل �ضائع للعقار 258
بزيزا.
للمعتر�ض  15يوماً للمراجعة
�أمين ال�سجل العقاري

�إعالن

يرفعون الالفتات في ختام الندوة

لأمانة ال�سجل العقاري بالكورة
ط��ل��ب �سمير ج����وزاف �سيده
بالوكالة عن دنيز وريتا حنون
�سند بدل �ضائع للعقار  6بتعبورة.
للمعتر�ض  15يوماً للمراجعة
�أمين ال�سجل العقاري

رئي�س الجمعية ال�شيخ محمد ر�شيد الميقاتي

الغالف

�أمتنا العربية والإ�سالمية،
حيث �شكلت الأزم��ات المتالحقة
والمتنقلة عنوان المرحلة الراهنة،
وال��ت��ي ن��ال بلدنا لبنان ومدينتنا
طرابل�س ق�سطاً وافر ًا منها.
وقد �سعينا جاهدين �إلى �أن نكون
ال�ساعد القوي الذي ي�ساهم في:
نه�ضة الأمة والوطن ،من خالل
م�ؤ�س�سات تربوية وعلمية رائدة،
وال��ي��د ال��ح��ان��ي��ة ع��ل��ى ال��ف��ئ��ات
الم�ست�ضعفة في المجتمع،
وخ��ا���ص��ة الأي���ت���ام وال��ن��ازح��ي��ن
وذوي الإحتياجات الخا�صة،
ح��ي��ث رك����زت �أن�����ش��ط��ت��ن��ا على
محاربة:
 الجهل، والتخلف، والفقر، والتطرف،ولم تتوانَ الجمعية ،بنهج ر�صين
معتدل ،عن ت�أدية واجباتها �أمام اهلل
تعالى ،و�أم��ام ال�ضمير والأخ�لاق
والإن�سان ،لت�سقي بذرة الخير في
���ص��ح��راء ال��ت��خ��ب��ط وال�����ض��ي��اع،
فترت�شف ال��ع��ذب ال���� ُزالل ،وتنمو
خ�ضراء وارفة الظالل».

(ن�����ش�����ش) ع��ل��ى ���س��ط��ح «م�سجد
الخيرات» والمبنى الو�سطي.
 -9تدري�س القر�آن الكريم.
 -10م�شروع بناء طابق جديد
فوق الإدارة المركزية.
 -11خطة العمل الم�ستقبلية».

وفي الخاتمة

رئي�س مجل�س الإدارة ال�شيخ
المحامي ر�شيد الميقاتي قال:
«و�أخ���ي���ر ًا ن�����س��أل اهلل �سبحانه
وتعالى �أن يتقبل منا ومنكم �صالح
الأعمال وان يجعلها خال�صة لوجهه
الكريم.
وكلمة �شكر وعرفان نوجهها �إلى
جميع الإخوة المح�سنين الكرام في
لبنان والخارج والذين بلغت قيمة
تبرعاتهم الإج��م��ال��ي��ة (النقدية
والعينية) من تاريخ 2018/4/16
ولغاية 2019/4/15م
 384.816دوالر ًا ما يعادل
 577.224.225ل.ل.
جزى اهلل تعالى الجميع كل خير
و�أخلف عليهم في الدنيا والآخرة.
قال تعالى:
َ
َ
ُ
ْ
ينَ
ونَ
} َم َث ُل ا َّل ِذ ُين ِفق �أ ْم َوال ُه ْم فِي
�أهداف �إن�سانية وتربوية
الل َك َم َثلِ َح َّب ٍة �أَ ْن َب َتتْ َ�س ْب َع
َ�س ِبيلِ َهّ ِ
وتعليمية
اللُ
َ�س َنا ِب َل فِي ك ِ ُّل ُ�س ْن ُب َل ٍة مِ َئ ُة َح َّب ٍة َو َهّ
ومما جاء في المقدمة:
« ...من خالل دعمكم الكريم لنا ُي َ�ضاعِ ُف ِل َمنْ َي َ�شا ُء َو َهّ
ا�س ٌع
اللُ َو ِ
ف��ي تحقيق �أه��داف��ن��ا الإن�سانية عَ لِي ٌم{� ،صدق اهلل العظيم.
والتربوية والتعليمية على ال�صعد و�آخ��ر دعوانا ان الحمد هلل رب
العالمين».
الآتية:
« -1جامعة طرابل�س» (بكلياتها
الأربع) ،و«مركز خدمة المجتمع».
« -2ثانوية الإ�صالح الإ�سالمية»
بفروعها الأربعة (للبنين والبنات
فرن�سي – �إنكليزي).
« -3م�سجد الخيرات».
ت�صدر عن دار البالد
« -4م�سجد الفاروق» ر�ضي اهلل
عنه و«م��در���س��ة ال��ق��ر�آن الكريم» للطباعة والإعالم في ال�شمال
التابعة له.
« -5مركز تعريف الإ�سالم».
ي�شرف على �سيا�ستها
� -6صيانة «م�سرح الإ�صالح».
 -7الإغاثة التربوية والإن�سانية
فايز �سنكري
ل�ل��إخ���وة ال��ن��ازح��ي��ن م��ن ���س��وري��ا
الجريحة.
� -8أع��م��ال الت�أهيل والتطوير
المدير الم�س�ؤول والإدارة
والتجهيز وال�صيانة والزراعة في
ر�شا فايز �سنكري
المجمع ،وبناء حائط دعم �صخري
في الجهة ال�شرقية ،ومانع ت�سرب

�إعالن

لأمانة ال�سجل العقاري بالكورة
ط��ل��ب ب��اخ��و���س ع��زي��ز نعمة
بالوكالة عن ربيع جبور �سند بدل
�ضائع للعقار  1253عبدين.
للمعتر�ض  15يوماً للمراجعة
�أمين ال�سجل العقاري

�إعالن

لأمانة ال�سجل العقاري بالكورة
ط��ل��ب ر����ش���اد ج��م��ي��ل فيا�ض
بالوكالة عن �أحد ورثة مريم النمر
�سند ب��دل �ضائع للعقار 314
بزيزا.
ً
للمعتر�ض  15يوما للمراجعة
�أمين ال�سجل العقاري

العالقات العامة
و�سام �صيادي
�شارع الجميزات ـ بناية الأوقاف
�ص.ب - 09 :طرابل�س ـ لبنان
تلفون06/461144 -655526 :
فاك�س06/435252 :
www.attamaddon,com
attamaddon@hotmail.com
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)(06/435140 - 433919
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«الم�ست�شفى الإ�سالمي الخيري – طرابل�س»:
�صمام �أمان لم�ساعدة كل مري�ض
منذ ت�أ�سي�سها قبل  74ع��ام�اً وحتى ال�ساعة خطت
«الم�ست�شفى الإ�سالمي الخيري – طرابل�س» خطوات
ثابتة عبر ال��م��راح��ل المتتالية التي م��رت ف��ي مختلف
الظروف� ،إذ ان الم�ست�شفى التي �أن�شئت بقر�ش الفقير
�أ�صبحت اليوم من �أكثر الم�ست�شفيات حداثة وتطور ًا طبياً
وعلمياً وتكنولوجياً ،وتوا�صل م�سيرتها في تقديم �أف�ضل
و�أرقى الخدمات الطبية ،و�أ�ضحت مق�صد ًا لمختلف طبقات
المجتمع ال�شمالي.
�أن�شئت ع��ام  ،1945وبتوجيه من المغفور له دولة

الرئي�س عبدالحميد كرامي ،حيث ت�ألفت جمعية خيرية
ب�إ�سم «لجنة الم�ست�شفى الإ�سالمي».
حائزة على �صفة المنفعة العامة وم�صنفة (�أ) خم�س
نجوم من وزارة ال�صحة العامة.
هدفها تقديم كافة الخدمات لجميع المواطنين في
ال�شمال دون تمييز طائفي.
تم تطوير الم�ست�شفى وزادت �إخت�صا�صاتها الطبية
وباتت ت�ضم الأق�سام التالية:
ق�سم الم�ستو�صفات ،ق�سم الإنعا�ش ،ق�سم الأمرا�ض

ال�سرطانية (العالج الكيميائي) ،ق�سم التوليد ،ق�سم الطب
الداخلي ،ق�سم غ�سيل الكلي ،مركز العيون ،ق�سم العمليات/
مركز التعقيم ،ق�سم الطوارىء ،عيادات خارجية ،مركز
العناية الفائقة ،مركز تمييل القلب ،ق�سم الجراحة العامة،
ق�سم جراحة العظمية والترميم ،ق�سم الأط��ف��ال ،ق�سم
العناية الفائقة لحديثي الوالدة ،ق�سم الأ�شعة،المختبر/
بنك الدم ،العالج الفيزيائي ،مركز الرنين المغناطي�سي،
براد الوفيات ،ق�سم ال�صيدلية.

الأق�سام الجديدة في الم�ست�شفى

MRI EXAMINATION ROOM

SCANNER EXAMINATION ROOM

مركز غ�سيل الكلي

 �أو ًال تم تحديث مركز غ�سيل الكلي ب�أحدث الأجهزة وماكينات غ�سيل الدم ،يجري �سنوياًحوالي � 25ألف جل�سة غ�سيل كلي لمئة و�سبعين مري�ضاً.(الرنين المغناطي�سي )XRAY - CT SCAN - MRI
 -ثانياً :تم تحديث وتجهيز ق�سم الأ�شعة Radiology Department

ق�سم االنعا�ش I.C.U Reanimation
�إ�ضافة �إلى ق�سم �إنعا�ش لحديثي الوالدة
 NICUالموجود حالياً وال��ذي ي�ضم �أح��دث
الأج��ه��زة� ،سوف يتم �إ�ستحداث ق�سم جديد
 PICUلإنعا�ش الأطفال ب�أعلى المعايير الطبية
ومجهز ب�أحدث �آالت العناية بالأطفال.
 .1ق�سم �إنعا�ش لحديثي الوالدة
(NICU (Neonat. Intensive. Care.
Unit

.2

ق�سم �إنعا�ش �أطفال

(PICU (Pediatic. Intensive. Care.

Unit

ر�سالة الم�ست�شفى
ر�سالة «الم�ست�شفى الإ�سالمي الخيري» ان
تكون م�ؤ�س�سة �إن�سانية ال تبغي الربح ،وهي ال
تزال تتابع بثبات و�إيمان ت�أدية واجبها ،لتبقى
�صمام �أمان لم�ساعدة من هو م�صاب ب�ألم.

PICU

NICU

