
»eÓ°S’G ≈Ø°ûà°ùŸG
 ¿ÉeCG ΩÉª°U :…ÒÿG

¢†jôe πµd

:ájÒÿG OÉ°TQ’G á«©ªL
 ÒÿGh kÉeÉY 40

Iô£a Éæ«a

…ôµæ`°S õjÉa É¡à`°SÉ«`°S ≈∏Y ±ô°ûj á∏≤à`°ùe  á«`°SÉ«`°S  á«YƒÑ°SCG

 AÉ©HQC’G Oó©dG ``á©HÉ°ùdG áæ°ùdG¿ƒ©HQC’GhIÒd áëØ°U



 AÉ©HQC’G

 

 »eÉÙG
 Ú°ùM
:…hÉæ°V

 ájQƒJÉàcO
á∏eÉ°ûdG OÉ°ùØdG



¬dE’GóÑY .O
:Öàµj »JÉ≤«e
ÚàjBG ‘ IAGôb

Úà«fBGôb
  (2)

 »°SƒHO
´hô°ûe Ωó≤j
 kÓjóH õcôe

áæjÉ©Ÿ
äGQÉ«°ùdG



ÉÑ«∏°U ÚeCG AGƒ∏dG:
 m ø nªnJh áª∏c

π«MQ áÑ°SÉæÃ
 ∑ôjô£ÑdG

 ÒØ°U

 

 :»JÉ≤«e
™jQÉ°ûÃ áëF’

¢ù∏HGôW É¡LÉà–
¤G Ωó≤à°S

…ôjô◊G



:zÚbÉ©ŸG ióàæe{
 ∫ƒM Ihóf

 Ωƒ¡Øe
 ¢û«©dG

á«dÓ≤à°SÉH



 ¢ù∏HGôW ájó∏H ô¶àæj GPÉe
 ?ó«©dG ó©H

cover  24/5/19 6:11 AM  Page 2



2الأربعاء   22/05/2019

ماذا ينتظر بلدية طرابل�س                        
بعد العيد؟

النق�شام في مجل�ص  بلدية طرابل�ص لم يعد بين الناجحين من لئحة 
»قرار طرابل�ص« والناجحين من لئحة »ِلطرابل�ص«، 

فلقد ُخِلطت الأوراق وت�شكلت »جبهتان« في كٍل منهما ناجحون من الالئحتين 
... والوحيد الموجود خارج الجبهتين هو الرئي�ص قمرالدين

الئحة »قرار طرابل�س« التي خا�ست االنتخابات البلدية �سنة 2016 برئا�سة المهند�س اأحمد قمرالدين وبدعم من الوزير اأ�سرف ريفي 

�سهر  م��ن  ع�سر  ال��راب��ع  ال��ي��وم 
في  المقبل �سيكون مف�سلياً  حزيران 
التاريخ البلدي لمدينة طرابل�ش، اإذ 
اإنتخاب رئي�ش  يكون قد م�سى على 
البلدية احمد قمرالدين ونائبه خالد 
اإنت�سفت  اي  �سنوات،  ثالث  الولي 
اأجاز  البلدي  والقانون  ولياتهما، 
نزع الثقة من اأحدهما اأو كليهما في 
حزيران،   14 بعد  تعقد  جل�سة  اأول 
ربع  يوقعها  عري�سة  على  ب��ن��اء 
اأن  بما  اأع�����س��اء  )�ستة  الع�����س��اء 
مجل�ش بلدية طرابل�ش يتاألف من 24 

ع�سوًا(.
تقدم  اإذ  مف�سلية،  المحطة  وهذه 
من  الثقة  ن��زع  بطلب  ع�سوًا   11
لم  �سابقة  وه��ذه  البلدية،  رئي�ش 
تح�سل في تاريخ المجال�ش البلدية 
ب����ط����راب����ل���������ش م����ن����ذ ال���ع���ه���د 
ال��ع��ث��م��ان��ي)1878(، ب��ال��رغ��م من 
الحادة  والنق�سامات  ال�سراعات 
من  بالعديد  تع�سف  ك��ان��ت  ال��ت��ي 

المجال�ش البلدية الطرابل�سية.
الأمر مفاجئاً على غرار  ولم يكن 
ن��ت��ائ��ج الن��ت��خ��اب��ات ال��ب��ل��دي��ة في 
خالفت  والتي   2016 عام  طرابل�ش 
اأع�ساء  غالبية  اأن  اإذ  التوقعات، 

مع  ه��م  الحالي  البلدي  المجل�ش 
ان  خا�سة  م��ا«،  تغيير  »اإح����داث 
كانت  الما�سية  ���س��ن��وات  ال��ث��الث 
حافلة بالخالفات داخل المجل�ش مما 
للعمل  ت��ام  �سبه  تعطيل  ال��ى  ادى 
وجه  وع��ل��ى  المدينة  ف��ي  البلدي 

التحديد الم�ساريع النمائية.
خ��ا���س��ت   2016 ال���ع���ام  ف���ي 
طرابل�ش  في  البلدية  النتخابات 
لئحتان، واحدة كانت وليدة توافق 
والتيارات  ال�سيا�سيين  معظم  بين 
وليدة  كانت  واخ��رى  المدينة،  في 
ال�سابق  العدل  وزي��ر  بين  تحالف 
والمجتمع  ري��ف��ي  اأ���س��رف  ال��ل��واء 
 16 فوز  عن  ا�سفرت  وقد  المدني، 
من  و8  الثانية  الالئحة  من  مر�سحاً 
تحليل  ف��ي  الكثير  وقيل  الأول���ى. 

نتائج النتخابات.
تنطبق  لم  الحقل  ح�سابات  ولكن 
اذ دب��ت  ال��ب��ي��در،  ع��ل��ى ح�����س��اب��ات 
الخالفات داخل المجل�ش البلدي من 
مكونات  بين  خا�سة  الطريق  اأول 
من  الأك��ب��ر  بالعدد  الفائز  الفريق 
الطرابل�سيين  امل  الأع�ساء، وخاب 
من  اأكثرية  ي�سم  بلدي  مجل�ش  من 
�سمنها الرئي�ش ونائبه، وكانت اأبرز 

نقطة خالفية تدور حول �سالحيات 
بالرئي�ش  ممثلة  التنفيذية  ال�سلطة 
ممثلة  ال��ت��ق��ري��ري��ة  وال�����س��ل��ط��ة 

بالع�ساء.
وم�سكالت  اأزم���ات  عن  الحديث 
واأع�ساء،  رئي�ساً  البلدي،  المجل�ش 
طويل جدا، وتكفي الإ�سارة الى اأن 
كما  تطبق،  لم  القرارات  من  الكثير 
اأن الكثير من الجتماعات تعطلت او 
التي  الم�ساحنات  ب�سبب  ف�ست 
ت��خ��ط��ت ك���ل ح�������دود،و ت��ح��ول��ت 
دي���وك«،  »���س��راع  ال��ى  الجل�سات 

وتعطلت بذلك م�سالح النا�ش.
ال�شورة اليوم

�سهده  ما  »اأن  متابعون  ويوؤكد 
الغالبية  دف��ع  ال��ب��ل��دي  المجل�ش 
الثقة  ب��ن��زع  ل��الق��ت��ن��اع  ال��ع��ظ��م��ى 
وليته،  ن�سف  انتهاء  مع  بالرئي�ش 
وانق�سموا حول نزع الثقة من نائب 
الرئي�ش اأو عدمها وكذلك حول اإ�سم 

الرئي�ش البديل«.
المجل�ش  »ان  الم�سادر  وتقول 
مجموعتين،  الى  نف�سه  على  انق�سم 
الول����ى ت��ت��األ��ف م��ن 11ع�����س��وًا، 
الول��ى  اع�ساء،   10 من  والثانية 
من  هم  انهم  اع�سائها  بع�ش  يقول 
وا�سطدموا  دائماً  الرئي�ش  واجهوا 
به وتوقفوا عند كل نقطة وفا�سلة، 

يختاروا  ان  لهم  يحق  وبالتالي 
بع�سهم  وذك��ر  ال��ج��دي��د.  الرئي�ش 
تر�سيح واحد من ثالث للرئا�سة هم: 
�سفوح  تدمري،  خالد  الولي،  خالد 
يكن، وان عهدًا قطعوه على انف�سهم 

بالتم�سك بخيارهم الرئا�سي«.
المجموعة  »ان  الم�سادر  ت�سيف 
الثانية ت�سم عقالنيين، همهم ت�سيير 
من  الثقة  نزع  وان  البلدي،  العمل 
بطريقة  ي��ك��ون  ون��ائ��ب��ه  ال��رئ��ي�����ش 
وير�سحون  ه��ادئ��ة،  ديمقراطية 

للرئا�سة زميلهم عزام عوي�سة«.
و توؤكد الم�سادر »ان ال�سورة ما 
عدم  مع  الآن،  حتى  �سبابة  ت��زال 
بين  ال��ت��واف��ق  امكانية  ا�ستبعاد 
م�ستبعدًا  فلي�ش  المجموعتين، 
في  ي�ساهم  �سيا�سي  توافق  ح�سول 
حل نقاط الخالف بين المجموعتين، 
الرئي�ش  على  الت��ف��اق  وب��ال��ت��ال��ي 
ونائبه«، منبهة اي�ساً الى »احتمال 
ح�سول انق�سامات جديدة«، محذرة 
رئي�ساً  ق��م��رال��دي��ن  »ب��ق��اء  اأن  م��ن 
ا�ستقالت  ال��ى  ���س��ي��وؤدي  للبلدية 
عقد  ان���ف���راط  ت�����س��ب��ب  ج��م��اع��ي��ة 
متابعون  ي��رى  بينما  المجل�ش«. 
النهج »ان ال�ستقالة  لأ�سحاب هذا 
طرابل�ش  �ستو�سل  لأنها  مرفو�سة 
القائم  الو�سع  من  ا�سواأ  هو  ما  الى 

حالياً«.

ويعتقد هوؤلء »اأن ال�سيا�سيين لن 
يتركوا المور على ما هي عليه في 

اآخر المطاف«.
وي���وؤك���د م��ق��رب��ون م���ن اأج����واء 
التوافق  »ان  الثانية  المجموعة 
ل  ونائبه  الرئي�ش  على  ال�سيا�سي 
تبقى  ل���ن  وع���ن���دئ���ٍذ  م���ن���ه،  م��ف��ر 
ولأن  قائمة،  الحالية  ال�سطفافات 
طرابل�ش  يتركوا  لن  ال�سيا�سيين 
غارقة، ولن ير�سوا باأي فراغ حتى 
انتخابات  اج��راء  الم��ر  تطلب  لو 

جديدة«.
اأن  م���ت���اب���ع���ون  وي����و�����س����ح 
مع  لقاءات  تجريان  المجموعتيين 
الرئي�ش  مع  وخا�سة  ال�سيا�سيين، 
نجيب ميقاتي الذي اكد لهم انه مع 
بعدها  ي�سار  ان  على  الثقة،  ن��زع 
مع  وك��ذل��ك  ال���س��م��اء.  ف��ي  البحث 

الرئي�ش �سعد الحريري ممثاًل باأمين 
ع���ام »ت��ي��ار ال��م�����س��ت��ق��ب��ل« اأح��م��د 
مع  التوافق  اأك��د  ال��ذي  الحريري 
التي  الخيارات  في  ميقاتي  الرئي�ش 

تخدم طرابل�ش.
بين  ال��ت��واف��ق  ع��ل��ى  تعقيبا  و 
ميقاتي والحريري، ي�ساأل متابعون:

ع��زام  ال��دك��ت��ور  �سيكون  ه��ل   -
كان  كونه  الن�سب  الخيار  عوي�سة 
التوافقية  ال�سيا�سية  الالئحة  رئي�ش 

في انتخابات 2016؟ 
بينهما  التوافق  ين�سحب  هل   -
في  ال�سيا�سية  المكونات  باقي  على 

المدينة؟
بلدية  اأن  القول  يمكن  وبالجمال 
طرابل�ش بعد 14 حزيران المقبل لن 

تكون كما قبله.

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

الذين يتاألف منهم المجل�س البلدي. 

الغاية من ت�سريع نزع الثقة 
ان »نية الم�سترع« من ت�سمين قانون االنتخابات البلدية ال�سادر 
في 1997/12/29 ن�سًا يجيز للمجل�س البلدي نزع الثقة من رئي�سه 
او من نائب رئي�سه، بعد انق�ساء 3 �سنوات على انتخابه، هي تحقيق 

هدفين ولو متناق�سين في ذات الوقت.
والية  النهاء  البلدي  المجل�س  اأمام  المجال  ف�سح  االأول،  الهدف 
على  �سنوات   3 مرور  بعد  كليهما  او  الرئي�س  نائب  او  البلدية  رئي�س 
ان  اع�سائه  مجموع  باأكثرية  البلدي  المجل�س  ارتاأى  اذا  انتخابهما، 
احدهما لم يكن كفوءًا اأو اهمل واجباته. وذلك بمقابل زيادة مدة والية 

المجال�س البلدية ورئي�س البلدية ونائبه من 4 الى 6 �سنوات.
والهدف الثاني النقي�س، هو اإتاحة الفر�سة للمتناف�سين على مركز 
الرئي�س ونائبه حتى يحاولوا التفاهم حبيًا على التناوب على الرئا�سة 
المناف�سة  مما يخفف من حدة  لكل طامح،  �سنوات   3 بمعدل  مداورة 

على الرئا�سة.

النتخاب بعد نزع الثقة
ان   ،1997/12/29 قانون  من   21 المادة  من   5 الفقرة  تفر�س 
الذي  لنائبه  او  للرئي�س  الإنتخاب خلف  البلدي فورًا  المجل�س  يجتمع 
تنزع الثقة منه ويجري انتخاب الخلف بنف�س طريقة انتخاب ال�سلف، 
اي يفوز من ينال اكثرية مجموع االع�ساء الذين ي�ستركون بالت�سويت 

ولي�س �سروريا اكثرية مجموع اع�ساء المجل�س البلدي.
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مع اقتراب محطة »تجديد الثقة« بالرئي�ص ونائبه اأو حجبها 
وانتخاب بديل منهما، مجل�ص  بلدية طرابل�ص بمعظمه متفق على 

�شرورة اإحداث »تغيير ما« ومنق�شم حول الأ�شلوب والأ�شماء

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

المادة  في  البلديات  قانون  ين�ش 
يلي:  م��ا  ع��ل��ى  ال��ث��ال��ث  ال��ب��ن��د   21
»للمجل�ش البلدي بعد ثالث �سنوات 
من انتخاب الرئي�ش ونائبه، وفياأول 
جل�سة يعقدها ان ينزع الثقة منهما 
المطلقة  بالأكثرية  اأحدهما،  من  اأو 
بناء  وذل��ك  اأع�سائه،  مجموع  من 
ه��وؤلء  رب��ع  يوقعها  عري�سة  على 
البلدي  المجل�ش  وعلى  الأع�ساء، 
في هذه الحالة ان يعقد فورًا جل�سة 

لملء المركز ال�ساغر«.
3 �شنوات من النق�شام

في ال�سنوات الثالث الما�سية من 
عمر مجل�سها �سهدت بلدية طرابل�ش 
ول تزال ت�سهد �سراعات واإنق�سامات 
اأحمد  الرئي�ش  بين  وخا�سة  حادة، 
مما  الأع�ساء،  من  وعدد  قمرالدين 
اأدى اإلى تعطيل العمل البلدي ب�سكل 
يتعلق  م��ا  ف��ي  وخ��ا���س��ة  م��وؤ���س��ف 
المدينة  تجاه  البلدية  بالخدمات 

و�سكانها.
والطامة الكبرى ان طرابل�ش هي 
بين  التناف�ش  اأو  للتوافق  ال�سحية 
القوى الفاعلة على المجل�ش البلدي، 
حين   2010 تجربة  توؤكده  ما  وهذا 
توافق معظم القوى ال�سيا�سية على 
مجل�ساإعُتبر غير موفق وغير منتج.

���س��ه��دت   2016 ت��ج��رب��ة  وف����ي 
بين  تناف�ساً  البلدية  النتخابات 
وثانية  �سيا�سية،  واحدة  لئحتين، 
»مطّعمة«، فجاءت النتائج لم�سلحة 
المقترعين  ان  يومها  وقيل  الثانية، 
قالوا »ل«... اإّل ان هذا المجل�ش لم 

يكن اأف�سل ممن �سبقه.
ولي��ة  منت�سف  محطة  ع�سية 
ع�سوًا   11 تقدم  البلدي  المجل�ش 
الثقة  ل��ط��رح  جل�سة  ع��ق��د  بطلب 
قمرالدين،  اأحمد  البلدية  برئي�ش 
 14 قبل  ُتعقد  جل�سة  اأول  في  وذلك 
انتخاب  ان  بما  المقبل،  ح��زي��ران 
حزيران   14 ف��ي  ج��رى  قمرالدين 

.2016
لكل  »التمدن«  وجهتهما  �سوؤالن 

ع�سو بلدي
كطرابل�سيين  حقنا  من  اأنه  وبما 
والدوافع  الأ�سباب  حقيقة  معرفة 

داخ��ل  ب��ال��خ��الف��ات  ت�سببت  ال��ت��ي 
ال��م��ج��ل�����ش ال��ب��ل��دي، ب��ع��ي��دًا عن 
ال����م����ه����ات����رات و»ال�����م�����ع�����ارك 
البع�ش  ي�سنها  التي  الفاي�سبوكية« 
ان  وبما  الذكية،  هواتفهم  خلف  من 
على  بالم�سوؤولية  ُيلقي  ط��رف  كل 
عاتق الطرف الآخر، وبما ان اأع�ساء 
ب�سمت  ي��ع��م��ل��ون  ال��م��ج��ل�����ش  ف���ي 
ويوؤدون واجباتهم على راأ�ش بع�ش 
ال��ل��ج��ان، ف��ق��د وج���دت »ال��ت��م��دن« 
كل  اإل��ى  �سوؤالين  لتوجيه  فر�سة 

واحد من اأع�ساء المجل�ش البلدي:
الحقيقية  الأ�سباب  هي  ما   -1

للخالفات داخل المجل�ش البلدي؟
2- وما هو الحل؟

ح��اول��ن��ا ال��ت��وا���س��ل م���ع ك��اف��ة 
الأع�ساء هاتفياً:

- منهم من اأبدى تجاوباً ولكنه لم 
ير�سل ردًا، 

الهاتف  على  يرد  لم  من  منهم   -
للتوا�سل  العديدة  المحاولت  رغم 

معهم،
- ومنهم من اأجاب. 

اأجابوا  من  اأن  القول  وبالإمكان 
تغيير  هو  واحد  هدف  على  متفقون 
روؤية  لديه  واحد  كل  ولكن  الرئا�سة 

لتنفيذ هذا التغيير.
د. عبدالحميد كريمة

العامة  ال�سحة  »لجنة  رئي�ش 
د.  والنظافة«  المدر�سية  وال�سحة 
الأ�سباب  اأن  قال  كريمة  عبدالحميد 

هي: 
يجب  الذي  الماي�سترو  غياب   -«

عليه تنظيم الخالفات.
اتخاذ  في  الرئا�سة  اإ�ستفراد   -
اإل��ى  بحاجة  ه��ي  ال��ت��ي  ال��ق��رارات 

ت�ساور.
ال�سروط  دفاتر  في  التاأخير   -
في  �سلل  اإلى  اأدى  مما  والم�ساريع 

الإدارة.
ب�����س��وؤون  ال�����س��اف��ر  ال��ت��دخ��ل   -

الموظفين من قبل بع�ش الأع�ساء.
من  الهزيل  الخطاب  م�ستوى   -
ب��ع�����ش الأع�������س���اء، وال��خ��ط��اب��ات 
والتخوين  والثورجية  ال�سعبوية 

الم�ستمر«.

يكمن  الحل  »اأن  كريمة  وراأى 
المجل�ش،  م��ن  جماعية  با�ستقالة 
بعد  مبكرة  انتخابات  اإلى  والذهاب 

�سمان اإجرائها«.
م. محمد نور الأيوبي

والحدائق«  البيئة  »لجنة  رئي�ش 
اأجاب  الأيوبي  نور  المهند�ش محمد 
بمطالعة  »ال��ت��م��دن«  ���س��وؤال  على 
والحلول،  الأ���س��ب��اب  ع��ن  مف�سلة 
الرئي�ش  على  الم�سوؤوليات  محددًا 
اإيجابيات  وم��ع��ددًا  والأع�����س��اء، 

و�سلبيات الجانبين.
الأيوبي  مطالعة  تلخي�ش  ويمكن 

بالتالي:
يمثلها  ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة  »ال�����س��ل��ط��ة 
قمرالدين  اأحمد  المهند�ش  الرئي�ش 
ال��ول��ي،  خ��ال��د  المهند�ش  ون��ائ��ب��ه 

ا�ستطاعت:
- متابعة العمل البلدي،

- وطلبات المواطنين،
الجوالة  للباعة  اأماكن  وتاأهيل   -

والمالعب الريا�سية والو�سطيات،
على  ال���رق���اب���ة  وت�����س��دي��د   -

الم�ساعدات المر�سية، 
الأمالك  على  التعديات  واإزالة   -

العامة«.
عدم  ف���اإن  »بالمقابل  اأ���س��اف: 
الأعمال  اأداء  في  الخلل  ت�سحيح 
وال�سرطة  وال��رق��اب��ي��ة  الإداري�����ة 
�سلبية  فعل  ب��ردات  ت�سبب  البلدية 
اأع�ساء  بين  م��ت��ب��ادل  واع��ت��را���ش 

المجل�ش وال�سلطة التنفيذية.
والأ�سباب عديدة منها: 

الجهاز  ف��ي  ���س��واغ��ر  وج���ود   -
البلدي اإدارياً وفنياً، 

- عدم كفاءة وفعالية العديد من 
الدوائر،

- �سفر الرئي�ش غير المبرر، 
- تفرد الرئي�ش باتخاذ العديد من 

القرارات، 
اإيجابي  دور  اأي  ب��روز  ع��دم   -

عملي لنائب الرئي�ش. 
وب��ال��م��ق��اب��ل ه��ن��اك رغ��ب��ة ل��دى 
متطورة  روؤي��ة  بتحقيق  الأع�ساء 

للعمل البلدي«.
اأ�سار  الأيوبي  المهند�ش  الع�سو 

اإلى »اأن لجان المجل�ش البلدي اأدت 
متطورة  ايجابية  وروؤي����ة  دف��ع��اً 
وملمو�سة للعمل البلدي تحاكي، في 
ان  اإّل  المدينة،  حاجيات  معظمها، 
عدم تحقيق العديد من الوعود اأدى 
المواطنين  لدى  �سلبية  نظرة  اإلى 
ت�سبب  ما  البلدي  المجل�ش  تجاه 
ب��ت��ب��ادل ال��ت��ه��م ب��ي��ن الأع�����س��اء 

والرئي�ش.
وهناك اأ�سباب عديدة منها: 

- الخبرة ال�سعيفة بالقوانين، 
الرقابية  ال�سلطة  بت  تاأجيل   -

للم�ساريع المحالة اإلى اللجان، 
»م�سلحة  مع  التن�سيق  ع��دم   -

الهند�سة« والدوائر التابعة لها«.
وراأى الأيوبي »اأن الحل يكمن في 

واحد من الخيارات التالية: 
بدون  المجل�ش،  اأع�ساء  دعوة   -
حول  ل��ل��ت��داول  ون��ائ��ب��ه،  الرئي�ش 

الم�سكلة والحل، 
- اإطالع القيادات ال�سيا�سية على 

الو�سع قبل اتخاذ القرار، 
- طرح الثقة بالرئي�ش ونائبه،

مجتمعاً  المجل�ش  ا�ستقالة   -
والذهاب اإلى انتخابات مبكرة«.

د. زاهر �شلطان
خدمات  مراقبة  »لجنة  رئي�ش 
د.  والتربية«  والثقافة  الإدارات 

زاهر �سلطان قال:
وتفرده  الرئي�ش،  اأنانية  »ال�سبب 
كفريق،  العمل  وع��دم  بال�سلطة، 
الرئي�ش  بها  يقوم  التي  المقاي�سات 
ال�سخ�سية  الم�سالح  مع  بالتزامن 

لبع�ش الأع�ساء«.
وراأى »ان الحل ب�سحب الثقة من 

رئي�ش البلدية«.
م. جميل جبلوي

واإدارة  الهند�سة  »لجنة  رئي�ش 
جبالوي  جميل  المهند�ش  الكوارث« 
»ان  ال��ه��ات��ف:  عبر  ج��واب��ه،  ك��ان 
من  خدمة  هو  التوقيت  هذا  اختيار 
والوقوف  البلدية  لرئي�ش  »التمدن« 
اإلى جانبه، م�سيفاً: »�ساأتوا�سل مع 
عن  الإجابة  عن  ليمتنعوا  الزمالء 

اأ�سئلتكم«.

طرابل�ش  م��ع  نحن  »ال��ت��م��دن«: 
ل��ه »اأن  اأو���س��ح��ن��ا  واأه��ل��ه��ا، وق��د 
من  ع�سو  ك��ل  تعطي  »ال��ت��م��دن« 
راأيه،  اإبداء  حرية  المجل�ش  اأع�ساء 
الأ���س��ول  �سمن  ي��ري��د،  م��ا  وق���ول 
اإلى  يوماً  نقف  لم  واننا  القانونية، 
بالمطلق،  ك��ان  �سخ�ش  اأي  جانب 
الإعالمي،  واجبنا  نمار�ش  فنحن 
ون�سعى للت�سويب، وهدفنا م�سلحة 

المدينة بعيدًا عن ال�سخ�سانية«.
م�سيرة  ع��ب��ر  وا���س��ح  »وه����ذا 
»التمدن« طيلة ال� 47 عاماً الما�سية 
ه��ذا  ع��ل��ى  و�ست�ستمر  و�ستبقى 

النهج«.
المحامية ر�شا �شنكري

رئ��ي�����س��ة »ل���ج���ن���ة ال�������س���وؤون 
الإع���اق���ة«  وذوي  الج��ت��م��اع��ي��ة 

المحامية ر�سا �سنكري قالت:
غياب  هي  الأ�سا�سية  »الأ�سباب 
في  ال��روؤي��ة  واخ��ت��الف  الن�سجام 
الأع�����س��اء  بين  الم�ساريع  تنفيذ 
مع  الأع�ساء  بع�ش  والرئي�ش وبين 

البع�ش اآخر، 
وخالل  العالقات  في  والت�سنج 
ن�ستطيع  نعد  لم  اإذ  الجتماعات، 
ب�سبب  جل�سة  اأي��ة  اإك��م��ال  م��وؤخ��رًا 
غير  باأ�سلوب  والتهامات  الت�سكيك 
م��ن��ا���س��ب ب��م��ن اإخ��ت��اره��م اأه��ال��ي 
المجل�ش،  في  ليمثلونهم  طرابل�ش 

وباإخت�سار:
الرئي�ش  ع��ن��د  تكمن  الأخ���ط���اء 
مما  المجل�ش  في  اأع�ساء  وزم��الء 
والحوؤول  �سعب  و�سع  اإل��ى  اأدى 
كما  وال���س��ت��م��رار  ال��ت��ع��اون  دون 

يجب«.
اأ�سافت: »اأعتقد ان عدم المعرفة 
للعمل  الناظمة  بالقوانين  التامة 
الخالفات  اأ�سباب  من  هي  البلدي 

اأي�ساً،
لذلك اأعتقد ان علىكل منا كرئي�ش 
ن�����ش عليه  م��ا  م��ع��رف��ة  واأع�����س��اء 

القانون حول:
ال�������س���الح���ي���ات وح�����دوده�����ا 
مع  التعاطي  وكيفية  وم�سوؤولياته 
وتنفيذها  يطرحها  التي  الم�ساريع 

اأي�ساً، 

من  الكثير  تجاوز  يمكن  وعندها 
الم�سكالت والعقبات م�ستقباًل. 

الأ���س��م��ى  ال���ه���دف  ي��ك��ون  واأن 
م�سلحة المدينة و�سكانها«.

وعن الحل قالت: »بداية يجب ان 
يجتمع الزمالء اأع�ساء المجل�ش بكل 
مختلف  واإح��ت��رام،وي��ط��رح��ون  ود 
ويتم  ه��ي،  كما  والأم���ور  الق�سايا 
ال��ت��واف��ق ع��ل��ى ح��ل ل��ل��خ��روج من 
الأزمة قبل ان ن�سل اإلى 14 حزيران 
على  الآن  منذ  التفاق  وخ�سو�ساً 

ا�سم الرئي�ش الجديد ونائبه.
قائلة:  ���س��ن��ك��ري  ر���س��ا  ت��اب��ع��ت 
الرئي�ش  عن  بديل  على  »الت��ف��اق 
منا�سب  ح��ل  ه��و  الرئي�ش  ون��ائ��ب 
ُي��ج��ن��ب ال��م��دي��ن��ة ال����وق����وع في 

المجهول«.
اأ����س���اف���ت: »ع��ن��د ظ��ه��ور ع��دة 
عن  ك��ب��دي��ل  ل��ل��رئ��ا���س��ة  مر�سحين 
اأن  ال��زم��الء  على  طرحُت  الرئي�ش 
بيننا  فيما  داخ��ل��ي  ب��اإق��ت��راع  نقوم 
الإقتراع  بنتيجة  جميعنا  والإلتزام 

بالن�سبة للرئي�ش ولنائبه،
وبراأيي هذا الحل يحمي مدينتنا، 
عليها  نندم  ان  خوفي  عواقب،  من 
هكذا  يح�سل  لم  الآن  وحتى  لحقاً، 
للتوا�سل  دع��وات��ن��ا  رغ���م  ات��ف��اق 
منطقي  ح��ل  اي��ج��اد  على  وال��ع��م��ل 
نتجنب  وان  الأع�ساء،  به  يتعهد 
الفراغ  ف��ي  نقع  ل  ك��ي  ال�ستقالة 
فراغ  اإلى  المدينة  فاي�سال  المدمر، 
بلدي خطاأ كبير، وح�ش الم�سوؤولية 
هكذا  ارتكاب  من  يمنعنا  ان  يجب 
فعل، خا�سة ان ال�ستقالة تعني نقل 
اآخ��ر،  مكان  اإل��ى  البلدية  ال�سلطة 
واأعتقد ان الحكومة لي�ست في وارد 
الدعوة لإجراء اإنتخابات في المدى 

القريب.
وبلدية  ع��دي��دة،  اأمثلة  وه��ن��اك 
الميناء خير دليل، في عهد المجل�ش 
البلدي ال�سابق، اإذ بقيت بال مجل�ش 
عندما  �سنوات،  ث��الث  طيلة  بلدي 

اإ�ستقال اأكثر من ن�سف الأع�ساء.
فاإحذروا الخطاأ!!!«.

�شوؤالن وجهتهما »التمدن« لأع�شاء في مجل�ص بلدية طرابل�ص:
ما الأ�شباب الحقيقية للخالفات...  وما الحل؟
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التي  ال��وزراء  مجل�ش  جل�سة  في 
ُع����ق����دت ي������وم ال���خ���م���ي�������ش ف��ي 
بعبدا  ق�سر  ف��ي   2019/4/25
مي�سال  الجمهورية  رئي�ش  برئا�سة 
م�ساحنة  بل  م�سادة  حدثت  ع��ون 

بكالم غير منا�سب.
اإعتر�ش  عندما  بداأت  الم�ساحنة 
فاعور  اأب��و  وائ��ل  ال�سناعة  وزي��ر 

)الإ�ستراكي( على:
ليرة  مليون   30 مبلغ  تخ�سي�ش 

ل�سفر:
اللقي�ش  ح�سين  الزراعة  وزير   -

)اأمل(،
الخارجية  ووزي��رال��ت��ج��ارة   -
»ح��زب  ن��واب  )ممثل  م��راد  ح�سن 

اهلل« ال�سّنة(،
- ومعهما مديران عامان،

- وموظفون في وزارتيهما،
في  للم�ساركة  ال��ب��رازي��ل  اإل���ى 

معر�ش ي�سمل فن الطبخ.
اأبو فاعور دعا اإلى تقلي�ش الوفد 

وبالتالي التوفير على الخزينة.
على  الإنفاق  »جدوى  عن  و�ساأل 
�سفر من هذا النوع في وقت الحاجة 

اإلى ع�سر الإنفاق!!«.

الإ�شلحي با�شيل يعتر�س: 
»خط اأحمر«؟!

با�سيل  ج��ب��ران  وزيرالخارجية 
يحا�سر  من  »اأعظم  باأنه  المو�سوف 
على  اإعتر�ش  الإ�سالح«  ف�سيلة  في 
به،  طالب  وما  فاعور  اأبو  اإعترا�ش 
وقال: »المبلغ ل يتجاوز 30 مليون 
ليرة وهذا خط اأحمر )!!!( وم�ساركة 
ل���ب���ن���ان م���ف���ي���دة ف����ي ال���ع���الق���ات 
التجارية«)!!!( وهنا �سارع ايلي اأبو 
اأي  دون  با�سيل  م�ساندة  اإلى  �سعب 
فاعور  ابو  ولكن  للق�سية)!!!(  فهم 
اأ�سر و�سانده  وزير »الإ�ستراكي«اأكرم 
الوفد  تقلي�ش  اإلى  اأدى  مما  �سهيب 
واح��د  وزي���ر  بم�ساركة  والك��ت��ف��اء 

والأع�ساء طبعاً.
عون �شامت

بالرغم من كل هذا الحوار ال�ساخن 
وهناك،  هنا  من  المرتفع  وال�سوت 
الجل�سة–  رئي�ش  �سكوت  ل��وح��ظ 
رئي�ش الجمهورية مي�سال عون الذي 
لم يتدخل ل لحماية الخزينة من هدر 
با�سيل  لإيقاف �سهره  مبرر ول  غير 
غير  اإعترا�ش  عن  بو�سعب  ورفيقه 

مبرر اأي�ساً؟!!

طرابل�ش  ن���واب  م��ع  ب��ال��ت��واف��ق 
ميقاتي  نجيب  الرئي�ش  ُيعد  الثمانية 
تحتاجها  التي  بالم�ساريع  »لئحة 

طرابل�ش«.
الالئحة وبعد الإنتهاء من اإعدادها 
وتوقيعها من نواب المدينة الثمانية 
�سُترفع اإلى الرئي�ش �سعد الحريري.

بين  تم  الذي  الإتفاق  وذك ح�سب 
في  وميقاتي  الحريري  الرئي�سين 
الجتماع الذي ُعقد بينهما في دارته 
في ميناء طرابل�ش قبيل الإنتخابات 

الفرعية.
في�شل كرامي

الرئي�ش  اإ�ستقبل  الغاية  ولهذه 
كرامي  في�سل  النائب  ميقاتي  نجيب 
وجرى عر�ش لآخر الم�ستجدات في 
ل��ب��ن��ان وط��راب��ل�����ش وخ�����س��و���س��اً 
التي  الم�ساريع  »لئحة  مو�سوع 
ُيعدها  والتي  طرابل�ش«  تحتاجها 
كل  مع  بالتوافق  ميقاتي  الرئي�ش 
رئي�ش  اإل��ى  لرفعها  المدينة  ن��واب 

الحكومة �سعد الحريري.
في ختام اللقاء اأكد النائب في�سل 
ك��رام��ي ع��ل��ى »ع��م��ق ال��ع��الق��ة مع 

التعاون  وع��ل��ى  ميقاتي  الرئي�ش 
م�سلحة  يحقق  بما  بينهما  ال��دائ��م 

المدينة«. 
الرئي�ش  اأب��ل��غ��ت  »ل��ق��د  اأ���س��اف 
معركة  في  جنود  كلنا  اأننا  ميقاتي 
واأنني  طرابل�ش،  حقوق  اإن��ت��زاع 
الم�ساريع  لئحة  على  اأوق��ع  �سوف 
التي اأعدها اإلى جانب نواب المدينة، 
النواب  مجل�ش  في  معهم  و�ساأكون 
اأي  اإق����رار  ل��دع��م  دائ��م��اً  كنت  كما 

م�سروع«.

الإعتداء على »محطتي ال�شخ« 
في ال�شعودية: »ندين 

الإعتداء ونقف اإلى جانب 
المملكة«

وعقب جريمة تفجير البواخر في 
الإمارات حدث  في  الفجيرة«  »مرفاأ 
عدوان جديد على محطتي �سخ نفط 
ال�سعودية، فقد  العربية  المملكة  في 
اأدان الرئي�ش نجيب ميقاتي الإعتداء 

وقال:

ا�ستهدف  ال��ذي  الإع��ت��داء  »ندين 
المملكة  في  النفط  ل�سخ  محطتين 
عن  ونعبر  ال�سعودية،  العربية 
وقوفنا اإلى جانب قيادة المملكة في 
وواث��ق��ون  الع�سيب،  ال��ظ��رف  ه��ذا 
اأر���س��ه��ا  ح��م��اي��ة  ع��ل��ى  بحكمتها 

و�سيادتها«.
في ذكرى المفتي ح�شن خالد: 

»ن�شتذكر �شيرته وقوله »اأعز 
نداء على قلبي المحافظة 
على وحدة الوطن وقوته««

الرئي�ش نجيب ميقاتي قال:
مفتي  ا���س��ت�����س��ه��اد  ذك����رى  »ف���ي 
ح�سن  ال�سيخ  اللبنانية  الجمهورية 
العطرة  ���س��ي��رت��ه  ن�ستذكر  خ��ال��د 
واإتباعه  الوازن  الوطني  وح�سوره 
الق�سايا  ف��ي  ت��خ��ي��ب  ل  ب��و���س��ل��ة 

العربية والمحقة.
نداٍء  اأعز  »اإن  قوله  ن�ستعيد  كما 
وحدة  على  المحافظة  هو  قلبي  اإلى 

هذا الوطن وقوته.
اأخ��وة  ظالله  ف��ي  تعي�سوا  واأن 
اهلل  ت��غ��م��ده  م��ت��ح��اب��ي��ن«.  متالقين 

برحمته«.

ع�����س��و »ال��م��ج��ل�����ش ال�����س��رع��ي 
ال��ح��اج علي  الإ���س��الم��ي الأع��ل��ى« 
الوح�سي  ال��ع��دوان  اأدان  طلي�ش 
الإ�سرائيلي على �سعبنا ال�سامد في 

فل�سطين وغزة وقال:
ال�سهيوني ل يعي�ش  العدو  »هذا 
وقد  والدم  والمجازر  القتل  اإّل على 
اأثبت  هذا العدو ان »ال�سالم« معه 

وهم فا�سل«.
تابع الحاج علي طلي�ش: 

»اإن ال�سمير العالمي وموؤ�س�ساته 
متحدة  واأمم  دولي  اأمن  مجل�ش  من 
وموؤ�س�سات حقوق الإن�سان و�سواها 
اأم��ام  ال��ي��وم  ه��ي  الموؤ�س�سات  م��ن 

اإمتحان لمبرر وجودها«.
»فاإما اأن ت�ستطيع الوقوف بوجه 
العدوان وجرائمه بحق هذا ال�سعب 

الأعزل وال�سامد،
على  المفرو�ش  الح�سار  وف��ك 

�سعب باأكمله،
العدو  �سريكة  تكون  اإنها  واأم��ا 
القاتل والغطاء لجرائمه ولح�ساره 
وت��ج��وي��ع��ه ل�����س��ع��ب ال��ج��ب��اري��ن 

ال�سامدين«.
القوى  دع��ا  طلي�ش  علي  الحاج 

ال�سيا�سية وال�سعبية العربية اإلى:
»ال���ت���ح���رك لإدان������ة ال��ج��رائ��م 
الدولية  المنابر  عبر  الإ�سرائيلية 

والإقليمية.
الفل�سطينيين  اأهلنا  �سمود  ودعم 
بتقديم كل الممكن لحمايتهم وحماية 
اليهودية  الغطر�سة  من  �سمودهم 

ال�سهيونية«.

�شليمان فرنجية: »عظيمان لأنهما قتل �شهريهما:            
الثالث؟ و�شدام«...فمن  مو�شوليني 

كلمة  القى  فرنجية  �سليمان  ال�سابق  الوزير  رع��اه  مهرجان  في   ■
لأنهما  و�سدام...  مو�سوليني  التاريخ:  في  »عظيمان  قاله:  ومما  �ساملة، 

�سهريهما«. قتال 
�شوؤال

وهنا يبرز �سوؤال ل بد من توجهيه للوزير فرنجية: »من تعتقد �سيكون 
الثالث؟«. العظيم 

فخامة الرئي�س هل هذا هدر اأو اأكثر اأو اأقل؟               
باري�س! انتقل...اإلى  التوظيف 

الماكينة  م�سوؤول  نجل  موؤخرًا  با�سيل  جبران  الخارجية  وزير  »عيََّن   ■
لبنان  قن�سلية  في  موظفًا  حاتم«  الحر«»ن�سيب  الوطني  »التيار  في  االنتخابية 

باري�س«. في 
ديبايت« »ليبانون 
المالية  الفترة  هذه  في  اإجراء  لهكذا  �سرورة  هناك  هل  ن�ساأل  »التمدن«: 

الحرجة.
وهل هذا ياأتي في خانة الهدر اأو اأكثر اأو اأقل؟

ال�شرعي الإ�شلمي الأعلى« تمديد ولية »المجل�س 
■ اأ�سدر »المجل�ش ال�سرعي الإ�سالمي الأعلى« قرارًا رقمه 28 تاريخ 

2019/4/20 جاء فيه:
ال�سرعي الإ�سالمي الأعلى تنتهي بتاريخ  المجل�ش  اأن ولية  »... وبما 
الم�سلحة  على  وحر�ساً  الموؤ�س�سي،  للفراغ  ومنعاً  2019/5/9م، 

العليا، الإ�سالمية 
وبجميع  بمهامه  الأعلى  الإ�سالمي  ال�سرعي  المجل�ش  ي�ستمر  ُيقّرر: 
 1955/18 رقم  ال�ستراعي  المر�سوم  بموجب  له  الممنوحة  ال�سالحيات 
مفتي  �سماحة  ُيحدد  ان  وعلى  جديد،  �سرعي  مجل�ش  انتخاب  حتى 
�سهر  خالل  �ستجري  التي  النتخابات  لإجراء  موعدًا  لحقاً  الجمهورية 

ت�سرين الأول من العام 2019م.
بتاريخ 1440/8/15 ه� الموافق 2019/4/20م«.

7 اأرقام... لها معنى...؟
اأق�سام   4 اللبنانية  الدولة  اأن موازنة  المالية علي ح�سن خليل  ■ قال وزير 

يلي: كما  ن�سبها 
- 35 بالمئة من الموازنة ُمرتبات ومخ�س�سات وتقاعد.

- 35 بالمئة خدمة دين عام.
- 11 بالمئة دعم للكهرباء.

االإنماء  مجاالت  كافة  في  الدولة  ت�سيير  الأمور  الباقية  بالمئة   19  -
واالإ�ستثمار. 

اأعمى« »حقد 
اإق�ساء  على  ر  ُم�سِ باأنه  با�سيل،  جبران  بالوزير  محيطون  »يردد   ■
بقي  ولو  الحوت،  محمد  الو�سط«  ال�سرق  »طيران  اإدارة  مجل�ش  رئي�ش 

�ساعة واحدة من العهد«.
اأونالين« »الكلمة 

»التمدن«
اأ�سبح هذا الوزير الحاكم المطلق...  وماذا يقول التاريخ  ون�ساأل هل 

في هكذا حالة؟ التاريخ عبر ودرو�ش...

بالتهنئة  الرافعي  ليلى بق�سماطي  ال�سيدة  الثالثاء« تقدمت  باإ�سم »لقاء 
من عمال لبنان في كل قطاعاتهم بمنا�سبة »يوم العامل العالمي«، في الأول 

من اأيار وقالت:
»اإلى ركيزة بناء لبنان واأ�سا�ش ازدهار قطاعات الإنتاج فيه«.

»ان معاناة العمال بلغت حدًا خطيرًا لم يعرفوه �سابقاً فاإ�سافة اإلى �سوء 
من  لتزيد  الوافدة  العمالة  اأتت  للبطالة  وتعر�سهم  الإقت�سادية  الأحوال 
عبر  العاملة  اليد  حماية  الحكومة  على  يتوجب  حيث  لبنان  عمال  اأزمة 

تنظيم هذا القطاع«.
ال�سيدة ليلى بق�سماطي الرافعي ختمت متمنية:

وحفظ  الكريم  العي�ش  اأ�سباب  توفرت  وقد  المنا�سبة  هذه  تعود  »اأن 
الحقوق لجميع اللبنانيين وعلى راأ�سهم عمال لبنان«.

كثيرًا  الأخيرة  الأيام  في  ترددت 
ق�����س��ي��ة »ال���ت���داب���ي���ر ال��ث��الث��ة 
الموازنة  في  ودورها  للع�سكريين« 
ورافقتها  معها  التعامل  وكيفية 
م�ش  �سد  وتظاهرات  اإعت�سامات 
في  اأق��ر  ما  اإل��ى  الموازنة  تخفي�ش 
هذه التدابير من تقديمات مالية، فما 

هي هذه التدابير؟
التدبير رقم 1

التدبير رقم واحد يق�سي ب� »منح 
كل ع�سكري تعوي�ساً لنهاية الخدمة 
عن  ال�سهر  ون�سف  �سهر  راتب  يبلغ 

كل عام خدمة«.
التدبير رقم 2

التدبير رقم 2 يق�سي ب� »منح كل 
خدمة  ن��ه��اي��ة  تعوي�ش  ع�سكري 
عام  كل  عن  �سهرين  رات��ب  بمعدل 

خدمة«.
التدبير رقم 3

التدبير رقم 3 يق�سي ب� »منح كل 
الخدمة  لنهاية  تعوي�ساً  ع�سكري 
رواتب وبدلت 3 اأ�سهر عن كل عام 

خدمة«.

في  ج��اء   4404 رق��م  بالمر�سوم 
المادة الأولى:

اأدن���اه  المف�سلة  الهبة  »ُقبلت 
والمقدمة من »بنك لبنان والمهجر« 
والبلديات  الداخلية  وزارة  ل�سالح 
الأمن  لقوى  العامة  المديرية   –
وهي  بيروت،  �سرطة   – الداخلي 

قيمة  وتقدر  �سيارتين،  عن  عبارة 
ليرة  مليون   44 ب��ح��وال��ي  الهبة 
واأرب��ع��ون  اأرب��ع��ة  )ف��ق��ط  لبنانية 

مليون ليرة لبنانية(«.
 Dacia Logan الآليتين:  ن��وع 

موديل 2019.
ح�سب ما جاء في المادة الأولى.

عون ي�شكت... واأبو فاعور يعتر�ص... 
وبا�شيل يبرر!

30 مليون ليرة ل�سفر وزيرين مع مديرين 
عامين اإلى البرازيل للم�ساركة في معر�س 

ي�سمل »فن الطبخ«!... اإنه تق�سف؟!

ميقاتي: لئحة بم�ساريع تحتاجها طرابل�س 
يوقعها نواب المدينة الثمانية لتقدم اإلى الحريري

علي طلي�س: »ال�سمير العالمي وموؤ�س�ساته« 
ُمطاَلبة بدعم ال�سعب الفل�سطيني وقمع 

العدوان ال�سهيوني الوح�سي

»لقاء الثالثاء«: 
معاناة العمال بلغت حدًا خطيرًا

التدابير اأرقام 1 و2 و3، ما هي؟

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

هدر

ليلى بق�سماطي الرافعي

الرئي�س نجيب ميقاتي مجتمعًا بالنائب في�سل كرامي

طلي�س

من هنا وهناك
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خ�شر ال�شبعين
رئي�ش »غرفة التجارة وال�سناعة 
وال�سمال«  طرابل�ش  في  والزراعة 
توفيق دبو�سي زار وزيرة الداخلية 
الح�سن، على  الحفار  ريا  والبلديات 

راأ�ش وفد �سم:
اأمين  فوز،  اإبراهيم  الرئي�ش  نائب 
والأع�����س��اء:  رح��ول��ي  ب�سام  ال��م��ال 
�سما�ش،  مجيد  جبا�سو،  محمود 

واأنطوان مرعب. 
الملفات  مختلف  بحث  جرى  وقد 

الطرابل�سية وال�سمالية والوطنية.
لقاء مع »التمدن«

ال��رئ��ي�����ش دب��و���س��ي ت��ح��دث اإل��ى 
اللقاء مع  ُطرح خالل  »التمدن« عما 
م�سروع  وخا�سة  الداخلية  وزي��رة 
الميكانيكية«  المعاينة  »مركز  نقل 
»الحري�سة«،  اإلى  »العيرونية«  من 

وقال:
و�شع دائرة ال�شيارات الحالي                 

في العيرونية
»دائ�������رة ت�����س��ج��ي��ل وم��ع��اي��ن��ة 
ال�سيارات في العيرونية الواقعة ما 
تعد  لم  ال�سنية  وق�ساء  القبة  بين 
كافة  وتاأدية  ا�ستيعاب  على  قادرة 
تحفظ  بطريقة  ال��الزم��ة  الخدمات 
ان  لدرجة  وحقوقهم،  النا�ش  كرامة 
في  للوقوف  ي�سطرون  ال�سائقين 
والبع�ش  ج���دًا،  طويلة  �سفوف 
اأو  ���س��ي��ارت��ه  ف��ي  للمبيت  ي�سطر 
التواجد منذ �ساعات الفجر، من اأجل 
اأو  بالمعاينة  للقيام  دور  حجز 
زحمة  عن  عدا  �سياراتهم،  ت�سجيل 
ال�سير الخانقة في تلك المنطقة التي 

اأق�سية  بين  و���س��ل  ه��م��زة  ُتعتبر 
ط��راب��ل�����ش وزغ���رت���ا وال��م��ن��ي��ة – 

ال�سنية«.
 الحل: مركز جديد

اأ�ساف: »اأمام هذا الواقع وجدنا 
الم�ساألة،  لهذه  حّل  اإيجاد  �سرورة 
من  بالطلب  ي��ك��ون  ال��ح��ل  ه��ل  لكن 
اإقامة  المعنية  الر�سمية  الجهات 
مع  مركز  تاأمين  اأم  ج��دي��د،  مركز 

اإعداد درا�سة متكاملة؟
الموقع الأن�شب المنطقة بين 

طرابل�س و�شكا
الموقع  لناحية  الخيارات  در�سنا 
اأكبر عدد من  الجغرافي الذي يخدم 
ال�سيارات والآليات والذي  اأ�سحاب 
فوجدنا  �سهاًل،  اإليه  الو�سول  يكون 
طرابل�ش  بين  الممتدة  المنطقة  ان 
الرئي�سي  الأوت�ستراد  على  و�سكا، 
– بيروت، هي الخيار  بين طرابل�ش 

الأمثل.
عقار لآل طالب في الحري�شة

)من  طالب  لعائلة  عقارًا  وجدنا 
الجتماع  وبعد  – الكورة(،  اأميون 
بهم فو�سوا المهند�ش يعقوب طالب 
طرابل�ش«،  »غرفة  مع  اتفاق  بعقد 
وتم التفاق على تقديم العقار بدون 
مقابل لمدة �سنتين بعد البناء عليه«.

اأعددنا ملفًا و�شلمناه للوزيرة
ملفاً  »اأع��ددن��ا  دبو�سي:  وت��اب��ع 
الداخلية  وزيرة  اإلى  قدمناه  كاماًل 
زيارتها  خ��الل  الح�سن  ح��ف��ار  ري��ا 

موؤخرًا. 
العقار تبلغ م�ساحته 31500 متر 

مربع، 
 287 الأوت�ستراد  على  واجهته 

مترًا،
ما  اإذا  المعاينة  مركز  بامكان 
يخدم  ان  العقار  هذا  على  اأن�سىء 
من  والآل��ي��ات  ال�سيارات  اأ�سحاب 
عكار  اأقا�سي  من  الممتدة  المناطق 

حتى مدينة جونية.
وقد اأبدت وزيرة الداخلية اإعجاباً 
تجري  ان  على  بالم�سروع  كبيرًا 

درا�سته«.
ق�شية ح�شر معاينات في 

الدكوانة
مع  بحثنا  »اأننا  دبو�سي  واأو�سح 
ح�سرية  م�ساألة  الح�سن  ال��وزي��رة 
النقل  �سيارات  وت�سجيل  معاينة 
مركز  في  بها  الخا�سة  والرخ�ش 
كافة  تكون  باأن  وطالبنا  الدكوانة، 
المناطق  ف��ي  المعتمدة  ال��م��راك��ز 

�سالحة ل�ستقبال هذه ال�سيارات.
طرح »نمر عمومية« جديدة

وتطرقنا اإلى كيفية طرح عدد من 
الخا�سة  العمومية  الأرقام  )النمر( 
يتمكن  كي  ال�سوق،  في  بال�ساحنات 
وللحوؤول  �سرائها،  من  الراغبون 
كافة  ُتعطى  واأن  المخالفات.  دون 
الحمراء  الأرقام  المراكز حق تبديل 
ال���ع���ادي���ة ب�����الأرق�����ام ال��ج��دي��دة 

المعتمدة«.
تنظيم المدينة يجلب 

اإ�شتثمارات وبالتالي فر�س 
عمل

رئ���ي�������ش »غ����رف����ة ال���ت���ج���ارة 
اأنه  قال  دبو�سي  توفيق  وال�سناعة« 

تكون  كيف  لم�ساألة  »ال��ت��ط��رق  ت��م 
طرابل�ش:

مدينة منظمة، 
نظيفة، 
مرتبة، 

الداخلية دورًا  خا�سة ان لوزارة 
على  واتفقنا  المجال،  هذا  في  كبيرًا 
لمتابعة  الفطر  عيد  بعد  الجتماع 

المو�سوع.
ُيفيد  المدينة  تنظيم  ان  واعتقد 
امكانيات  ان  اإذ  المخالف قبل غيره، 
المخالف تكون متوا�سعة، ويظن ان 
ارتكابه مخالفة يدر له ماًل )مواقف 
فعندما  الب�سطات...(.  ال�سيارات، 
ج��ذب  ن�ستطيع  ال��م��دي��ن��ة  ن��ن��ظ��م 
ا�ستثمارات جديدة تخلق فر�ش عمل 

تطال حتى  المخالفين«.
تقديم  ع��ن  ن�سر  لما  وتو�سيحاً 
وزارة  اإلى  المعاينة  مركز  الغرفة 

الداخلية قال دبو�سي: 
اإلى  العقار  قدمت  طالب  »عائلة 
مقابل،  دون  �سنتين  لمدة  الغرفة 
والغرفة، بدورها، قدمته اإلى وزارة 

الداخلية.
هذا  على  للمن�ساآت  بالن�سبة  اأم��ا 
منها  طريقة،  من  اأكثر  فهناك  العقار 
اإدارته  اأو  الخا�ش،  للقطاع  تلزيمه 

من قبل الوزارة، 
وهناك العديد من الجهات المانحة 

التي يمكنها تقديم التمويل الالزم«.
الغرفة  بين  العقد  »اأن  واأو�سح 
تحديد  يت�سمن  العقار  واأ�سحاب 
ال�سنتين  بعد  ال�ستئجار،  بدل  قيمة 
جاذب  مبلغ  وهو   – الآن  منذ   –

و�سبه رمزي«.

»غرفة  رئي�ش  ع��ر���ش 
طرابل�ش ولبنان ال�سمالي« 
توفيق دبو�سي في اإجتماع 
ال��غ��رف��ة«  مكتب  »ه��ي��ئ��ة 
الثالثاء  ي��وم  ُع��ق��د  ال���ذي 
 2019 اأيار   7 فيه  الواقع 
الرئي�ش  نائبي  بح�سور 
مر�سال �سبطيني واإبراهيم 
ب�سام  ال��م��ال  واأم��ي��ن  ف��وز 

ال���رح���ول���ي، وم�����س��ارك��ة 
م���دي���رة ال��غ��رف��ة ل��ي��ن��دا 
�سلطان »ما تم اإنجازه من:
- م�ساريع داخل الغرفة 
العامة  خ��دم��ات��ه��ا  ت��ع��زز 
فعلية  م�ساهمة  وت�ساهم 
بيئة  وتحديث  تطوير  في 

الأعمال.
الم�ساريع  وك��ذل��ك   -

التي  الكبرى  ال�ستثمارية 
ت�سكل بو�سلة ت�ساعد على 
الوطني  الإقت�ساد  عبور 
نموًا  اأك��ث��ر  اأو���س��اع  اإل��ى 

واإ�ستقرارًا وازدهارًا.
ال���ت���داول  ت���م  ك��م��ا   -
ال��واردة  البنود  بمختلف 
ع��ل��ى ج�����دول الأع���م���ال 
التام  بالتوافق  وحظيت 

عليها وتمثلت ب�:
ت��ق��ري��ر  م�������س���ودة   ■
لمجل�ش الإدارة عن اأعمال 

الغرفة لعام 2018،
قطع  على  الم�سادقة   ■

ح�سابات عام 2018،
الموازنة  وم�سروع   ■

لعام 2019.

علي  د.  الثقافة  وزارة  عام  مدير 
طرابل�ش  »غ��رف��ة  زار  ال�����س��م��د، 
مجل�ش  رئي�ش  واإلتقى  وال�سمال« 
اإدارتها توفيق دبو�سي واإطلع على 
كافة الم�ساريع الإ�ستثمارية الكبرى 
التي يتم اإعدادها و»ت�سع لبنان من 
ط��راب��ل�����ش ال��ك��ب��رى ع��ل��ى خ��ارط��ة 
والعربية  اللبنانية  الإ�ستثمارات 
مجموعة  اإل��ى  اإ�سافة  وال��دول��ي��ة، 
»غرفة  تعتمدها  التي  الم�ساريع 
محورًا  منها  وتجعل  طرابل�ش« 
وركيزة اأ�سا�سية في تحقيق التنمية 
الم�ستدامة وتطوير بيئة الأعمال«. 

د. علي ال�شمد
عن  ال�����س��م��د  ع��ل��ي  د.  واأع�����رب 
التي  ال�سخمة  بالم�ساريع  »اإعجابه 
دبو�سي  الرئي�ش  اإطالقها  ُيح�سن 

ويعمل على تحقيقها«، وقال:
الرئي�ش  ب��ل��ق��اء  ت�سرفت  »ل��ق��د 
الم�ساريع  على  واأطلعني  دبو�سي 
طرابل�ش  من  تجعل  التي  ال�سخمة  
الكبرى منطقة اإ�ستثمارية اإقت�سادية 

اأن طرابل�ش  اأي�ساً  متكاملة. ولفتني 
حتى  ال��ب��ت��رون  م��ن  تمتد  الكبرى 
في  ال�سمالية  ال��ح��دود  اأق��ا���س��ي 

محافظة عكار«.
اأ�ساف: 

وليدة  هي  الم�ساريع  مجمل  »اإن 

جهود جبارة يبذلها الرئي�ش دبو�سي 
واإرادة �سلبة تعتمد على التخطيط 
في  واأرى  ال��م��درو���ش.  المنهجي 
ال�سخم  الإ�ستثماري  الم�سروع 
جاذبة  ومن�سة  للتحقيق  قابلية 

لالإ�ستثمارات الكبرى«.

اأقامت »غرفة طرابل�ش وال�سمال« 
الأوروب���ي  »البنك  م��ع  بال�سراكة 
والتنمية/مرفق  الإع��م��ار  لإع���ادة 
و»بنك  لبنان«  في  العالمية  البيئة 
حول  تمحورت  عمل  ور�سة  عودة« 
باإ�ستراتيجية  تتعلق   �سروحات 
الإقت�ساد  تمويل  ف��ر���ش  تعزيز 
الأخ�����س��ر ف��ي ق��ط��اع��ات ال��زراع��ة 

.)GEFF( والتجارة وال�سناعة
الم�شاركون في ور�شة العمل

�سارك فيها رئي�ش »غرفة طرابل�ش 
وال�سمال« توفيق دبو�سي، د. محمد 
البيئة  مرفق  »م�سروع  مدير  حيدر 
اأ�سرف  عمله،  وف��ري��ق  العالمية« 
معاليقي عن »بنك عودة«، المهند�ش 
�سركي�ش  المهند�ش  قديح،  وا�سف 
»المركز  ع��ن  جبور  وميلدا  ف��رح 
.)LCEC( »اللبناني لحفظ الطاقة

دبو�شي
كلمة الرئي�ش توفيق دبو�سي جاء 
العمل  ور���س��ة  ف��ي  »نلتقي  فيها: 
اإ�سرارنا  عن  لنعرب  المتخ�س�سة 
و�سركائنا الأوروبيين على الإنحياز 
اإل���ى خ��ي��ار الإق��ت�����س��اد الأخ�����س��ر 
الم�ساريع  في  المفيد  والإ�ستثمار 

ال�سديقة للبيئة«.
حيدر

»م�سروع  مدير  حيدر،  محمد  د. 
لبنان  في  العالمية«  البيئة  مرفق 
قدم خطط وفر�ش التمويل المختلفة 
الأوروب���ي«،  »البنك  يوفرها  التي 
دب��و���س��ي على  ال��رئ��ي�����ش  ���س��اك��رًا 
ور�سة  لإنعقاد  ورعايته  »اإحت�سانه 
العمل في »غرفة طرابل�ش« ووقوفه 

الدائم اإلى جانب تطلعات القطاعات 
عموماً  اللبنانية  الإق��ت�����س��ادي��ة 

وال�سمالية خ�سو�ساً«.
معاليقي

اأ�سرف معاليقي تناول »مرتكزات 
»بنك  بين  ما  تجمع  التي  ال�سراكة 
لإعادة  الأوروبي«  عودة« و»البنك 
القرو�ش  وحجم  والتنمية  الإعمار 
التي  الت�سهيالت  وم��دى  المتوفرة 
الم�ساريع  لأ�سحاب  تقديمها  يتم 

المتعلقة بالإقت�ساد الأخ�سر«. 
قديح

كاماًل  عر�ساً  قدم  قديح  وا�سف 
»ت��ق��دي��م  ف���ي   »GEFF« ل�����دور 
على  الح�سول  وطرائق  الت�سهيالت 

القرو�ش«.
فرح 

اأ�ساء  ف��رح  �سركي�ش  المهند�ش 
على القطاعات ال�سناعية والزراعية 
التي يمكنها الإ�ستفادة من القرو�ش 
على  اأج��وب��ة  له  وكانت  المتاحة، 
المتعلقة  ال�ستف�سارات  مختلف 

باآلية الإقرا�ش.
جبور 

ميلدا جبور تناولت دور »المركز 
 )LCEC( الطاقة«  لحفظ  اللبناني 
ال�سديقة  الم�ساريع  مختلف  ف��ي 
توفير  على  »ت�ساعد  والتي  للبيئة 
الطاقة ووفرتها التي تم تنفيذها في 

جميع اأنحاء الأرا�سي اللبنانية«.

دبو�سي يقدم اإلى وزيرة الداخلية م�سروع مركز معاينة 
وت�سجيل ال�سيارات والآليات بدياًل عن »مركز العيرونية«

ور�شة عمل بم�شاركة الغرفة و»البنك 
الإوروبي« و»عودة« 

دبو�سي: »منحازون اإلى خيار الإقت�ساد 
الأخ�سر والإ�ستثمار في الم�ساريع 

ال�سديقة للبيئة«

د. علي ال�سمد مدير عام وزارة الثقافة: »الم�سروع الإ�ستثماري 
الوطني لغرفة طرابل�س وليد جهود جبارة واإرادة �سلبة«

هيئة مكتب »غرفة طرابل�س وال�سمال« الم�سادقة على:
قطع ح�سابات عام 2018 وم�سروع موازنة 2019

�سورة جامعة في ختام الور�سةالح�سن ودبو�سي يتو�سطان وفد الغرفةالرئي�س توفيق دبو�سي متحدثًا الى »التمدن«

دبو�سي وال�سمد

هيئة مجل�س ادارة الغرفة
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 الحالة / السنة 2013 2014 2015 2016 2017 2018

 رمضان 8720 22550 18119 21319 22590 18000

 سلة غذائیة 10000 21000 15400 18250 20375 11240

ضاحيمشروع األ 3500 4075 4235 8180 23048 29900  

 مشروع الشتاء 34432 25296 43629 53245 13650 25250

 كسوة 1240 1460 1730 2500 4827 5687

فطار صائمإ 500 1300 1730 2595 3045 2000  

»جمعية الإر�شاد الخيرية«، اأكثر جماًل، بروزًا، 
تفاعًل مع مجتمعها.

ا�شتفاد من تقديمات »جمعية الر�شاد الخيرية« 
خلل ال�شت �شنوات الما�شية )2013-2018( ما 

يزيد عن 500.000 م�شتفيد من المحتاجين 
اللبنانيين واللجئين ال�شوريين والفل�شطينيين.

 هاتف: 009616213770 
 وات�شاب: 0096170471301

 Facebook/Instagram: 
   alirshadassociation
 Twitter: alirshad79 

 E-mail: alirshad1@hotmail.com 
»جمعية الر�شاد الخيرية« – طرابل�س – الميناء 

علي«  الإمام  »م�شجد  – بجانب  ال�شعبية  – الم�شاكن 
– ط2. الر�شاد  – مبنى 

جمعية الإر�ساد الخيرية: 40 عامًا والخير فينا فطرة

كلمة الر�ساد: 

ر�سالتنا:

اأهدافنا: 

»جمعية الر�شاد الخيرية«
خيرية – ثقافية – تربوية

طرابل�س – لبنان 

التعريف: 
تربوية  ثقافية  خيرية  موؤ�ش�شة  الخيرية«،  الإر�شاد  »جمعية 
الجمهورية  في  هجري   1399 للعام  الموافق   1979 عام  تاأ�ش�شت 
الرئي�شي في طرابل�س  اأ.د( ومقرها  اللبنانية )علم وخبر 79/64 

– الميناء، 
للمحتاجين  والمعنوي  المادي  العون  بتقديم  الجمعية  ُتعنى 
والفقراء والأرامل والأيتام في طرابل�س و�شمال لبنان من القلمون 

جنوبًا حتى وادي خالد �شماًل مرورًا بال�شنية.
للموؤ�ش�شات  المتبعة  الر�شمية  القوانين  بجميع  الجمعية  وتلتزم 

والجمعيات الخيرية.
كما اأنها ع�شو في العديد من الإتحادات الخيرية وع�شو موؤازر في 

جمعيات عربية.

- رفع الم�شتوى المعي�شي للأيتام والأ�شر المتعففة، 
- تمكين الأ�شر المتعففة من خلل برامج وم�شاريع تنموية، 

- الم�شاهمة في بناء جيل مثقف متعلم ومنتج.
■ مجالت العمل: 

■ دعم ورعاية اليتيم، 
■ تمكين الأ�شر المتعففة، 

■ برامج تفاعلية للفئات المحتاجة، 
■ الإر�شاد المجتمعي، 

■ الإ�شتثمار والإ�شتدامة، 
■ اإغاثة اللجئين ال�شوريين، 

■ البرامج المو�شمية، 
■ التطوير والتمكين، 

■ الدرا�شات والإح�شاء،

فينا  والخير  عامًا  اأربعون 
فطرة... 

- اأربعون عامًا على تاأ�شي�س 
الخيرية«  الإر�ــشــاد  »جمعية 
عــبــر اأ�ــشــخــا�ــس حــمــلــوا هــّم 
بالفكرة  موؤمنين  المجتمع، 
حاملين م�شعل الخير مثابرين 
ا�شتع�شت  مهما  اإنجاحها  على 

عليهم الظروف.
مليئة  عـــامـــًا،  ـــون  ـــع اأرب  -
والم�شقة  والــتــعــب  بالجهد 
اإلى  للو�شول  الــدوؤوب  والعمل 
مــ�ــشــح دمــعــة يــتــيــم ومــحــتــاج 

ور�شم الأمل على وجوههم.
- اأربعون عامًا، ونحن نغر�س 
القلوب  في  والب�شمة  الأمــل 
جيل  لبناء  ونتطلع  والعقول 
م�شعل  يحمل  الم�شتقبل  في 
ــي اأرجـــاء  الــخــيــر ويــنــيــره ف
بعطائكم  وذلـــك  الــمــعــمــورة، 
المغرو�س في نفو�شكم الخّيرة 
متبرع  لكل  النوايا  وب�شدق 
من  جعلوا  ومت�شدق  وكفيل 

دارهم ج�شرًا متينًا �شلبًا لدار 
هي خيٌر واأبقى.

كان  م�شت،  عامًا  اأربعون   -
ــة اأهــالــيــنــا  ــدم ــرف خ ــش لــنــا �
واأحــبــابــنــا الأيــتــام والأ�ــشــر 
الب�شرى  وا�شعين  المتعففة 
في  اأعــيــنــنــا  ن�شب  الــنــبــويــة 
الم�شطفى  و�شحبة  مرافقة 
فاأي  و�شلم.  عليه  اهلل  �شلى 

ف�شل بعد ذلك واأي ِمّنة. 
- اأربعون عامًا، والبذرة قد 
هذا  اأ�ش�شتم  من  يا  اأُكلها  اآتت 
والنجاحات  العظيم  ال�شرح 
في  وتــزدهــر  وتنمو  تتوالى 
تتزين  الخلد  وجنة  الدنيا 
هذا  نمو  في  عمل  ولمن  لكم 

الزرع.
- اأربعون عامًا و الخير فينا 

فطرة �شعار 
اأطلقناه بالأم�س 

ونردده دائمًا 
ون�شعى لتكر�شيه م�شتقبًل 

التكافل مع المجتمع للم�شاهمة بفعالية في نه�شة ورقي الوطن، 
منتجين،  �شالحين،  ليكونوا  المتعففة  والأ�شر  الأفراد  قدرات  بناء 

وفاعلين في مجتمعهم.
الإداريـــة  بطرقها  الخيري  العمل  فــي  ــد  رائ اأنــمــوذج  روؤيــتــنــا: 

المنهجية، م�شاريعها المبتكرة وفعالية اإ�شتثمارها للموارد.

جداول بيانية لتقديمات »جمعية الر�شاد الخيرية« خلل 6 �شنوات:
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»جمعية الر�ساد الخيرية« تنظم 
حفل اإفطارها الخيري ال�سنوي الرابع

اإفطارها  حفل  الخيرية«  الإر�ساد  »جمعية  اأقامت 
خير  »رم�سان  �سعار:  تحت  الرابع  ال�سنوي  الخيري 
تاأ�سي�ش  على  عاماً  اأربعين  مرور  وبمنا�سبة   »2 زاد 
الجمعية »اأربعون عاماً والخير فينا فطرة« في »�سالة  

الفيحاء« بالميناء.
علو�ش  م�سطفى  الدكتور  الإفطار  ماأدبة  وح�سر 
ممثاًل دولة الرئي�ش �سعدالدين رفيق الحريري، �سماحة 
ممثاًل  ال�سعار  مالك  الدكتور  وال�سمال  طرابل�ش  مفتي 
في  الإ�سالمية«  »الجماعة  اأمين  بلوط،  فرا�ش  بال�سيخ 
�سعيد  بالأ�ستاذ  ممثاًل  الأيوبي  عزام  الأ�ستاذ  لبنان 
ال�سيخ  الخيرية«  الر�ساد  »جمعية  رئي�ش  العويك، 
محمد علي الحلبي، اللواء محمد الخير ممثاًل بالأ�ستاذ 
الأ�ستاذ  ال�سنية«  بلديات  »اإتحاد  رئي�ش  مقدم،  رامي 
نقيب  �سعدية،  طالل  بالأ�ستاذ  ممثاًل  �سعدية  محمد 
ممثاًل  المراد  محمد  الأ�ستاذ  ال�سمال  في  المحامين 
ممثاًل  ريفي  اأ���س��رف  ال��ل��واء  زك��ري��ا،  ف��واز  بالأ�ستاذ 
بالدكتور منذر جمال، رئي�ش مجل�ش اإدارة »م�ست�سفى 
العام  الأم��ي��ن  درغ���ام،  رام��ي  الدكتور  ال�سفاء«  دار 
اأطباء  نقابة  وع�سو  العرب  الأطباء  لتحاد  الم�ساعد 
عدرة  محمد  الأ�ستاذ  البو�ش،  اأحمد  الدكتور  ال�سمال 
ممثاًل »حزب �سبعة«، المهند�ش الأ�ستاذ عبداهلل بابتي، 
اإ�سافة اإلى فعاليات المجال�ش البلدية والختيارية في 
المحلي  المجتمع  من  وفعاليات  والميناء  طرابل�ش 
والمدني ونقابيين وتجار واإعالميين واأ�ساتذة وروؤ�ساء 

جمعيات وكفالء الجمعية.
في الإفتتاح تالوة مباركة لآي من الذكر الحكيم من 
الوطني.  فالن�سيد  ق�ساب،  بكر  محمد  ال�سيخ  القارىء 

وكلمة ترحيب من الأ�ستاذ محمد قره.
الحلبي

رئي�سها  األقاها  الخيرية«  الر�ساد  »جمعية  كلمة 
»جمعية  ان  اعتبر  حيث  الحلبي  علي  محمد  ال�سيخ 
على  عاماً  اأربعين  ذكرى  اليوم  بلغت  التي  الر�ساد« 
في  يوم  بعد  يوماً  تكبر  خير  �سعلة  زالت  ل  تاأ�سي�سها 
خدمة الخير، ومتوجهاً بالتحية لكل كافل يتيم وم�سارك 

في البرامج الخيرية التي تنظمها الجمعية.
يتجدد اللقاء بكم عاماً بعد عام، وما اأحاله من لقاء 
حقا  فرم�سان  والعطاء،  والبذل  الخير  مائدة  على 

يجمعنا.
ولكن لقاءنا هذه ال�سنة بنكهة مختلفة عن �سابقاتها، 
هذه  في  بوجودنا  الأربعين  عامنا  بلغنا  اأننا  حيث 
1979م  عام  الجمعية  تاأ�س�ست  حيث  الطيبة،  المدينة 

على يد مجموعة مباركة من اأبناء هذه المدينة:

)اآل: الزيلع، والأيوبي، والحج، وال�سباغ، وعليان، 
ون�سابة، وم�سيكة(.

اأخذوا على عاتِقهم هَمّ الأُ�سِر المحتاجة التي ل معيل 
لها، وم�ساعدة الأيتام والأرامل.

اأ�ساءت  نور  من  �سعلًة  الإر�ساد«  »جمعية  فكانت 
�سماء طرابل�ش حينها، وما زالت ال�سعلُة تكبر يوماً بعد 
اإلى  طرابل�ش  من  قاطبة  ال�سمال  اأرج��اء  لتعَمّ  ي��وم 

الكورة وال�سنية وعكار:
القر�ش  م�سروع  �سمن  عائلًة   150 �ساعدنا   -

الإنتاجي بتكلفة فاقت 400 األف دولر،
- حتى اأ�سبح لهذه الأ�سر دْخٌل تعتمُد عليه بعد اهلل 

�سبحانه وتعالى.
بم�ساعدة  اإجتماعية  حالة   3000 و�ساعدنا  عايّنا   -
عددهم  ناهز  حيث  والمتطوعات  المتطوعين  من  فريق 

ال� 60،
توعيتهم  على  وعملنا  الأ�سر  اأعماق  اإلى  دخلنا   -

داخل  فاعلين  يكونوا  حتى  واجتماعياً  وثقافياً  دينياً 
روؤيتنا  �سمن  والمزيد  المزيد  اإلى  ونطمح  مجتمعهم، 

2025 التي �سنطلُقها قريباً باذن اهلل. 
في �سِنّ الأربعين يح�سرني قوُله تعالى:

َرِبّ  َقاَل  �َسَنًة  اأَْرَبِعيَن  َوَبَلَغ  ُه  اأَ�ُسَدّ َبَلَغ  اإَِذا  {َحَتّى 
 .{ �ْسُكَر ِنْعَمَتَك اَلِّتي اأَْنَعْمَت َعَلَيّ اأَْوِزْعِني اأَْن اأَ

اأوًل  �سكره  على  ُيعيَننا  اأن  اهلل  ن�ساأل  اأي�سا  ونحن 
فهذه  ُيح�سى،  ول  ُيعد  ل  بما  علينا  به  اأنعم  ما  على 
ت�ستحُق  دعوَتنا  لّبت  التي  المباركة  النيرة  الوجوه 

�سكَر اهلل �سبحانه وتعالى.
المبادئ  مع  وخارَجه  الوطِن  داخَل  النا�ِش  وتفاعُل 
والقيم التي حملناها واآمّنا بها لن�سر الب�سمة والفرحة 
على وجه الأرملة واليتيم والمحتاج ت�ستحُق �سكَر اهلل 

�سبحانه وتعالى.
اأّيها الإخوُة والأخوات: يقول اهلل �سبحانه وتعالى 

في كتابه الكريم:

ٍة  ِ َكَمَثِل َحَبّ َثُل اَلِّذيَن ُينِفُقوَن اأَْمَواَلُهْم ِفي �َسِبيِل اهلَلّ {َمّ
 ُ َواهلَلّ ٍة  َحَبّ اَئُة  ِمّ �ُسنُبَلٍة  ُك��ِلّ  ِفي  �َسَناِبَل  �َسْبَع  اأَنَبَتْت 

ُ َوا�ِسٌع َعِليٌم}، اِعُف ِلَمن َي�َساُء َواهلَلّ ُي�سَ
هذا الإنفاق هو ذخٌر لكم يوم القيامة م�سداقاً لقوله 

تعالى:
اإَِلّ  ُتنِفُقوَن  َوَما  َفاِلأَنُف�ِسُكْم  َخْيٍر  ِمْن  ُتنِفُقوا  {َوَم��ا 
ِ َوَما ُتنِفُقوا ِمْن َخْيٍر ُيَوَفّ اإَِلْيُكْم َواأَنُتْم َل  اْبِتَغاَء َوْجِه اهلَلّ

ُتْظَلُموَن}.
بيننا  فهل  تطبيِقها  يوُم  واليوُم  حفظناها  اآي��اٌت   -
ك�سيدنا عثمان ر�سي اهلل عنه عندما جهز جي�ش الع�سرة 
ر�سول  يدي  بين  وو�سعه  الوفير  بالمال  واأتى  بمفرده 
عليه  النبُيّ  فيه  قال  حيث  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  اهلل 

ال�سالة وال�سالم كلمَته الم�سهورَة:
»ما �سَرّ عثماَن ما فعل بعد الآن«!!

بن�سف  جاء  عندما  عنه  اهلل  ر�سي  كعمر  بيننا  هل 
عليه  اهلل  �سلى  اهلل  ر�سول  ي��دي  بين  وو�سعه  ماله 

و�سلم!! 
تعالى  اهلل  من  نتمنى  والأخ����وات:  الإخ���وُة  اأّي��ه��ا 
فالِحمُل  وعطاِئكم،  ببذِلكم  معنا  تكونوا  اأن  ونرجوا 
اإلى  ثقيٌل وكبير، ولكنه يهوُن بوقوِفكم  والِعبُء علينا 

جانبنا.
- »رم�ساُن خيُر زاد« لل�سنة الثانية على التوالي: 

خيُر زاٍد لنا في الدنيا والآخرة، 
خيُر زاٍد لنا بتكافِلنا مع اليتيِم والأرملة، 

واقع  من  ن�ستطيُع  ما  لتغيير  ببذلنا  لنا  زاد  خير 
البوؤ�ش والحرمان في هذه المدينة. 

وفي ختام كلمته �سكر الحلبي الح�سور على تلبيِتهم 
الّدعوة، و�ساأل اهلَل تعالى اأن يعو�َش المنفقين اأ�سعافاً 

م�ساعفًة على ما قدموه.
كلمة ال�شعار

الدكتور مالك  كلمة مفتي طرابل�ش وال�سمال ف�سيلة 
ال�سعار القاها ف�سيلة ال�سيخ فرا�ش بلوط الذي اعتبر 
ال�سهر  هذا  بقيم  للتاأ�سي  داعياً  يجمعنا  رم�سان  باأن 

الف�سيل والتخلق باأخالق هذا الدين الحنيف.
الر�ساد  »جمعية  ان  بلوط  فرا�ش  ال�سيخ  اأ�ساف 
من  تقدمه  لما  ماأجورة  مباركة  جمعية  هي  الخيرية« 
اأعمال خيرية وهي من الجمعيات الرائدة في طرابل�ش 

وال�سمال في كفالة الأيتام وخدمة المجتمع.
هذا وتخلل الحفل عر�ش مرئي عن الأعمال الخيرية 
الذكرى  بمنا�سبة  كهدية  كتب  وت��وزي��ع  للجمعية 

الأربعين.

خالل  الفرح  وتحقيق  الب�سمة  ر�سم  في  منا  اإيمانًا 
ال�سهر الكريم اأقامت »جمعية االر�ساد الخيرية« اإفطارها 
ال�سنوي الرابع الأبناء الجمعية �سمن حملة »خيَر زاد 2« 

ل�سهر »رم�سان المبارك«.
الترفيهية  االأن�سطة  من  �سل�سلة  الن�ساط  تخلل 
لما يزيد عن  بتلبية االفطار  الن�ساط  والتفاعلية، وانتهى 

530 مكفواًل وحا�سنة واأكثر من 100 متطوع. 
»حرا�س  االإ�سالمية«،  االإيمان  »مدار�س  ن�سكر 
الطوارئ  »جهاز  ال�سفاء«،  دار  »م�ست�سفى  المدينة«، 
واالغاثة«، »علمتني �سورة«، »ك�سافة االإيمان االإ�سالمية«، 
»مكتبة ه�سام غانم«، »همة �سباب«، لدعمها وم�ساهماتها 

في انجاح هذا الحفل المبارك. 

»جمعية الر�شاد الخيرية« تقيم اإفطارها 
ال�شنوي الرابع لأبنائها المكفولين 

ا�ستقبال ال�سيوف ممثل المفتي ال�سعار ال�سيخ فرا�س بلوطرئي�س الجمعية ال�سيخ محمد علي الحلبي

جانب من الح�سور من الح�سور
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 المحامي ح�شين �شناوي
كثيرة  حريات  لبنان  »ف��ي  قيل: 
بين  والفرق  قليلة«،  وديمقراطية 
والديمقراطية،  لبنان  في  الحريات 

هي ان:
وتفتقد  وع�سوائية  �سائبة  الأولى 

جوهر معنى الحرية، 
اأما الديمقراطية فهي حرية �سمن 
ال�سعب  ُيِعّده  الذي  القانون  حدود 

باإرادته الم�ستقلة.
الحريات الع�شوائية

لبنان،  في  الع�سوائية  الحريات 
وغير  مفهوم  غير  بلدًا  منه  �سنعت 
يتقدم  ان  ع��ن  وع��اج��ز  م���ت���وازن 
تجربة  منه  ي�سنع  واأفق  با�ستقرار 
ديمقراطية متقدمة ومميزة وخا�سة 
في  ال�سائدين  والف�ساء  المحيط  في 

الجوار.
خارج القانون

انها  الع�سوائية  الحريات  حقيقة 
خ����ارج ال��ق��ان��ون وخ����ارج اأب�����س��ط 
قوي  لنظام  توؤ�س�ش  التي  القواعد 
قادر على ان يحقق توالدًا داخلياً في 
مجال العدالة والأمن وال�ستقرار...

كثيرًا ما قلنا ان الف�ساد ي�ست�سري 
العنان  نطلق  ما  وكثيرًا  البالد..  في 
لأل�سنتنا بالتهامات وهي في غالبها 
بمعنى  مجانية،  ولكنها  �سحيحة 
انها ل تحمل في داخلها القدرة على 
الف�ساد  ومحاربة  والتعديل  التغيير 
نظام  هيكلية  وتال�سي  والإعوجاج. 
لدولة  يمكن  ل  ال��ذي  الموؤ�س�سات 
تعتمد  ان  دون  تقوم  ان  ع�سرية 

عليه.
الفا�شدون ل يخ�شون الكلم

كنا نتكلم، 
جميعنا نتكلم، 

في الهم�ش نتكلم، 
وباأ�سوات عالية نتكلم، 

وبجراأة، ما كانت لتتوفر وت�ستمر 
لول ان الفا�سدين ل ي�سعرون باأهمية 
قد  كلمة  اأي  من  يخ�سون  ول  الكالم 

ت�سبب لهم و�سمة عار..
ن�شرخ: فا�شدون »كلهم يعني 

كلهم«
فا�سدون... الجميع  ن�سرخ... 

ن�سرخ... »كلهم يعني كلهم«... 
تلفزيون  مرا�سل  يقف  لحظة  وفي 
ويقول،  النواب  مجل�ش  مبنى  اأمام 

هكذا بب�ساطة.
المبنى  في  وال�سرقة،  النهب  »ان 

ورائي«... 
كلمات مرعبة في منطق اأي دولة 

ونظام... 
منه  والأ�سواأ  �سائد  منطق  ولكنه 
من  ف��ع��ل  ردة  اأي  ي�سكل  ل  ان���ه 
المتهمين... وهذا ما يجعل الف�ساد... 
لي�ش حالة طارئة، يمكن ان تمر، بل 
النظام  في  الجذور  عميقة  بنية  هو 
�سلطة  ي��ج��ع��ل��ه  م��م��ا  وال����دول����ة، 
ديكتاتورية مبرمجة قادرة ان تحقن 
قعره  ح��ت��ى  اأع����اله  م��ن  المجتمع 
بالف�ساد... بحيث يح�ش المواطن لو 
وتلفت  ل��ح��ظ��ات،  نف�سه  اإل���ى  ع��اد 
نظر  اتجاه  اأي  في  ان  ل�سعر  حوله، 
الف�ساد هو  ان  تفكر،  اأي حركة  وفي 
التي  ال�����س��وداء  المجتمع  اأزاه��ي��ر 

امت�ست كل رحيق وكل لون.
ف�شاد ُيهيمن وبعمق

واأن��ا  اأن��ن��ي،  ب�سراحة،  واأق���ول 
من  ولعقود،  نف�سي،  اعتبر  مواطن 
بال�ساأن  يهتمون  الذين  المواطنين 
اأقول  العام،  للخير  ويعملون  العام 
الذي  المواطن  وب�سفتي   – اأنني 
ب�سمولية  كثيرًا  فوجئت   – ذك��رت 
على  وبعمق  يهيمن  ال��ذي  الف�ساد 
اللبناني، وخطورته انه ل  المجتمع 
بل  وارتكاباتهم  ب��الأف��راد،  يتعلق 
ب��الأن��ظ��م��ة وال��ق��وان��ي��ن ال��ت��ي هي 
الأكبر  والحامي  الأول  الموؤ�س�ش 

للف�ساد.
بحيث ي�ستطيع الفا�سدون بعملية 
ي��ع��ب��روا  ان  ���س��ري��ع،  ا���س��ت��ن�����س��اخ 
قد يعر�ش في  اإ�سالح  اأي  ويف�سدوا 
لحظات نادرة من لحظات المجتمع.

ل ح�شيب ول رقيب
ان القوانين الفا�سدة، التي ت�سمل 
في  ال��ك��ب��رى  ال��م��وؤ���س�����س��ات  معظم 
لما  عادًل  كنت  لو  بحيث  المجتمع، 
موظفاً  اأو  مديرًا  تتهم  ان  ا�ستطعت 
التي  ه��ي  القوانين  لأن  ب��اأخ��الق��ه. 

ُتَفرِّخ وترعى الفا�سدين...
ول  قانونية  اإدارة  ب��دون  المرفاأ 
محا�سبة ول مراقبة، وحتى الموظف 

بدون  القانون  خارج  عمله  يمار�ش 
ح�سيب اأو رقيب.

موؤ�ش�شات تعمل كل منها 
كقبيلة

الكهرباء والمياه والك�سارات و... 
لكثرتها،  الأ�سماء  �سرد  اأن�سى  واأكاد 
موؤ�س�سة  كل  وك��اأن  تعمل،  جميعها 
قبيلة، وعلى كل قبيلة لي�ش �سيخاً بل 
ب��اب رب  م��ن  ال���رب هنا  ل��ه��ا،  رب���اً 

العائلة والبيت، ل اأكثر.
المكا�شب ولو خرب البلد

اأطرف ما في الأمر، ان الموظفين 
يعتبرون  والموؤ�ش�شات،  الدولة  في 
مكا�سب  حقاً  وهي  مكا�سب،  لهم  ان 
منطق  خ��ارج  اإليهم  و�سلت  لأن��ه��ا 
بين  العدالة الجتماعية والم�ساواة 
الموظفيون،  وه��وؤلء  المواطنين، 
لي�ش  ولكن  البلد  ليخرب  ي�سرخون 

م�سموحاً ان ُتم�ش مكا�سبهم!!!
الوطن بحيث  البلد وقبل  قبل  هم 
ل  باأغلبيته،  �سعبنا  ان  بوعي  ندرك 
يتمتع بح�ش وطني يعتبر ان الوطن 
العدالة  نظام  ف��ي  وال��وط��ن  اأوًل، 

�سرورة للحياة وال�ستقرار.
موقف الق�شاة والع�شكريين 
المتقاعدين تجربة محزنة

واأ�سرب مثاًل، ل�سورة قد يغ�سب 
ل  وق��د  كمثل  ذك��ره��م  م��ن  البع�ش 
يغ�سبوا، بحكم عادة الالمبالة التي 

ت�سيطر على الحكام.
تجربتان محزنتان تمران في هذه 

الأيام، بل موؤلمتان،
- تجربة موقف الق�ساة 

- وموقف الع�سكر المتقاعدين.
الق�ساة

العمل،  عن  ي�ستنكفون  الق�ساة 
لي�ش ل�ساعات في اليوم اأو ال�سبوع 
بل لأيام واأ�سابيع، وكاأن من حقهم، 
دفاعاً عن م�سالحهم ان يعتدوا على 
عدالة  اإلى  لجاأوا  الذين  المواطنين 
ف��اإذا  حقوقهم،  لتح�سيل  الق�ساء 
من  بيد  رهينة  اأ�سبح  بالمواطن 
يجب ان يعطيه حقه ويحر�ش على 

م�سلحته.
الق�شاء �شمانة وحار�س 

الدولة
ال��ق�����س��اء ���س��م��ان��ة ال��م��ج��ت��م��ع، 

و�سمانة الدولة وحار�سها...
ق���د ي���ك���ون ل��ل��ق�����س��اة م��ط��ال��ب 
المطالب  هذه  اأناق�ش  لن  ومكا�سب، 
وهذه المكا�سب، بل اأقول وب�سراحة، 

تعطيل  ال��ق�����س��اة  ح��ق  م��ن  ل��ي�����ش 
مكا�سب  اأجل  من  العدالة  موؤ�س�سة 
و�سائل  عن  يبحثوا  ان  عليهم  لهم، 
ّل  ومك�سبهم  حقهم  لحماية  قانونية 
ان ياأخذوا المجتمع وال�سعب رهينة 

لديهم...
ل�شت اآ�شفًا عما قلته

ما  قلت  اإذ  اآ�سف  اأكتب،  ان  كدت 
ل،  اأق��ول،  ب�سراحة  ولكنني  قلت، 

ل�ست اآ�سفاً،
الكبير من  العدد  اأعرف  واإن كنت 

الق�ساة ال�سرفاء والعادلين.
الع�شكر المتقاعدون

والتجربة الثانية: موقف الع�سكر، 
�سباط،  و���س��ف  و���س��ب��اط  ع��م��داء 
اأجل  من  ُي�سحون  اأنهم  يفتخرون 
ل  وكذلك  البلد،  وا�ستقرار  الوطن 
مطالبهم  ع��دال��ة  م���دى  ف��ي  اأدخ����ل 
التي  الهائلة  بالمكا�سب  وحقهم 
يتمتعون بها، فلي�ش هذا مو�سوعي، 
ما يوؤلم... اأن ت�ساهد عمداء و�سباطاً 
تقاعدهم  قبل  كانوا  وجنودًا  كبارًا 
وهم  ن�ساهدهم  اأن  البلد،  ح��را���ش 
ي��ق��ط��ع��ون ال���ط���رق وي��ح��ا���س��رون 
بالتهديد  وي��ن��ادون  الموؤ�س�سات 
اأنهم  بع�سهم  قال  وحتى  والوعيد 

�سيحرقون البلد! 
التلفزيون،  �سا�سات  على  قالوها 
وتهديدهم دخل كل بيوت المواطنين 
وقرع كل قلوبهم و�سمائرهم، جندي 
للوطن، يهدد  ُيقدم روحه  باأن  اأق�سم 
اأو  مك�سب  اأج��ل  من  الوطن  بحرق 
اأ�سبح  ه��وؤلء،  وِفْعِل  فرق،  ل  حق 
التبرير الأكبر لكل ممار�سات الفقراء 
وخربوا  اأ�سربوا  اإذا  المجتمع،  في 
دفاعاً عن لقمة عي�ش اأو فر�سة عمل.

اأركان الدولة ال�شالحة
اأرك��ان  اأه��م  والأم���ن،  العدالة   -

الدولة ال�سالحة.
بل  ك��ل��م��ات  ل��ي�����ش  والإي���م���ان   -

ممار�سة،
- ممار�سة قوية اأخالقية، 

هكذا ُتبنى الدول وُت�ساد الأمم..
الف�شاد في مجتمعنا �شلب 

وقوي!
وم��ن ه��ن��ا، اأق���ول وب��ك��ل اأ���س��ف، 
في  ع��ار���س��ة  ح��ال��ة  لي�ش  ال��ف�����س��اد 
بنية  اأ���س��ا���ش  ه��و  ب��ل  مجتمعنا 
اأ�سا�ش �سلب وقوي، ل  مجتمعنا... 
يتمتع به اإّل ديكتاتور، وبلدنا يعاني 

من ديكتاتورية الف�ساد.

)طرابل�ش(  المدينة«  »جامعة 
ب��الأ���س�����ش  وع���م���اًل   )CITY.U(
ال��ذي  التعليم  وبرنامج  الحديثة 
تعتمده« قام طالب »كلية العمارة« 
بناء  ور�سة  اإل��ى  ميدانية  ب��زي��ارة 

»م�سروع هند�سي قيد الإن�ساء«.
وقام  وراقبوا،  اإ�ستمعوا  الطالب 
اأع��م��ال  على  الم�سرف  المهند�ش 
وعمالني  تف�سيلي  ب�سرح  البناء 

وكيفية  تنفيذها  الجاري  لالأعمال 
تطبيق القواعد الهند�سية في:

ال��خ��ر���س��ان��ة  اأع���م���ال  ت��ن��ف��ي��ذ   -
الم�سلحة،

- الحتياطات الإن�سائية.
باأنها  الطالب  ق��ال  ال��زي��ارة  بعد 
نطاق  في  علمية  خبرة  »اأك�سبتهم 
درو�سهم الجامعية بربط المعلومات 

النظرية بالواقع العملي«.

لأن �سحتكم تهمنا، اأولينا عملنا كامل العناية الفائقة. 
اأولدكم  و�سحة  �سحتكم  اأن  فتذكروا  لكم  لي�ست  اأموالكم  كانت  واإذا 
مياه  ومن  زرعنا،  الخ�سراء  ال�سنية  جرود  وفي  لكم،  عائالتكم  و�سحة 
مياه  لتجميع  ا�سطناعية  مياه  برك  وا�ستحدثنا  الأر���ش  روينا  الثلوج 
اأ�سهى  لتثمر  بعدها  ومن  �سيفاً،  منها  الأرا�سي  ولنروي  بها  الأمطار 

واأنظف واألذ خ�سار في لبنان.
ولأننا اأ�سبحنا في »ع�سر ال�سرطان«، ع�سر تجار الب�سر الذين لوثوا 
البيئة والهواء والماء الذي يتم ري المزروعات منه. وهناك تجار الدم 
الذين يقومون بري المزروعات بمياه المجارير ليح�سلوا على مح�سول 

اأكبر لكنه ملوث وي�سبب الأمرا�ش ال�سرطانية، 
في  والبيئية«  الع�سوية  مزارعنا  »م�سروع  اأطلقنا  المنطلق  هذا  من 
ال�سغير في  لن�سع، وبكل توا�سع، مح�سولنا  الخ�سراء  ال�سنية  جرود 

متناول اأياديكم.
واليوم لدينا �سلة خ�سارنا الرم�سانية  الع�سوية المميزة ومكوناتها:

اأخ�سر، 2 فجل، 4 ربطات  3 خ�ش، 3 بقدون�ش، 3 كزبرة، باقة زعتر 
بندورة،  غرام  و250  كيلو  خيار،  كيلو  بقلة،   1 نعنع،   1 اأخ�سر،  ب�سل 

ب�سعر 19 األف ليرة.
مركز  من  ال�ستالم  اأو  )ديليفري(  تو�سيل  اإر�سالها:  با�ستطاعتنا 
التو�سيب في اأبي �سمراء »دوار المولوي« – »بناية المير« قرب »ب�سرى 

ماركت«.
للطلب: التوا�سل مع ال�سيد محمد ميقاتي: 70351531

دكتاتورية الف�شاد ال�شاملة

التجربتان الموؤ�سفتان: موقف الق�ساء والع�سكر المتقاعدين
:)CITY.U( جامعة المدينة

طالب »كلية العمارة« في زيارة ميدانية 
»لم�سروع هند�سي قيد الإن�ساء«

»العودة اإلى الطبيعة«
»موؤ�س�سة �سافي المير للزراعة«: 

منتجاتنا من جرود ال�سنية مبا�سرة

مواجهة بين الع�سكريين المتقاعدين والقوى االأمنية عند ال�سراي الحكومي

طالب في الور�سة

اإعالن
لأمانة ال�سجل العقاري بالكورة

طلب مو�سى علي طه بوكالته عن 
�سقر  ومي�سال  خليل  ورث���ة  اأح���د 
 47 للعقارين  �سائع  ب��دل  �سندي 

و654 بطرام.
للمعتر�ش 15 يوماً للمراجعة

اأمين ال�سجل العقاري

اإعالن
الأولى  العقاري  ال�سجل  لأمانة 

في ال�سمال
تمليك  �سند  بركة  زبيدة  طلبت 
ب�ساتين   2626/44 �سائع   ب��دل 

طرابل�ش.
للمعتر�ش 15 يوماً للمراجعة

اأمين ال�سجل العقاري بالتكليف

اإعالن
لأمانة ال�سجل العقاري بالكورة

الحاج  بديع  ايليا  المحامي  طلب 
كنعان  ورث���ة  اأح���د  ع��ن  ب��ال��وك��ال��ة 
�سائع  ب��دل  تمليك  �سند  ال�ساهر 

للعقار 760 عرج�ش.
للمعتر�ش 15 يوماً للمراجعة

اأمين ال�سجل العقاري

اإعالن
لأمانة ال�سجل العقاري بالكورة

عاقلة  توفيق  انطونيو�ش  طلب 
عن  وبوكالته  نف�سه  عن  بالأ�سالة 
�سائع  ب��دل  �سندي  طيون  يو�سف 

للعقارين 14/686 و20 عردات.
للمعتر�ش 15 يوماً للمراجعة

اأمين ال�سجل العقاري

اإعالن
لأمانة ال�سجل العقاري الأولى في ال�سمال

جبيلي  فادي  ورثة  اأحد  عن  بوكالتها  زخور  كالد�ش  المحامية  طلبت 
�سند تمليك بدل �سائع  للعقار  A 4214/42 ب�ساتين طرابل�ش.

للمعتر�ش 15 يوماً للمراجعة
اأمين ال�سجل العقاري بالتكليف

اإعالن
لأمانة ال�سجل العقاري بالكورة

طلب نقول توفيق ال�سامي بالوكالة عن جرج�ش ال�سامي �سندات بدل 
�سائع للعقارات 18/1266 و19 و20 را�سم�سقا.

للمعتر�ش 15 يوماً للمراجعة
اأمين ال�سجل العقاري
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بقلم د. عبدالإله ميقاتي
رب  اأنزله  مبارك،  كتاٌب  الخاتم،  اهلل  كتاُب 
َر  َوِلَيَتَذَكّ اآَياِتِه  ُروا  َبّ َيَدّ {ِلّ كافة  للنا�س  العالمين، 
الكهف  و�سورة   ،)29 )�س  ْلَباِب}  ااْلأَ اأُوُلو 
خ�ّسها اهلل تعالى بف�سائَل عديدة، منها الق�س�س 
الجّنتين،  وق�سة  الكهف،  اأهل  ق�سة  االأربع: 
وق�سة مو�سى والخ�سر عليهما ال�سالم، وق�سة 
ذي القرنين، وفي هذه الق�س�س معالجات لِفَتن 
اأ�سا�سية كفتنة الدين، وفتنة المال، وفتنة العلم، 

وفتنة ال�سلطة.
وفي ق�سة مو�سى والخ�سر عليهما ال�سالم، 
محطات ثالث مع فتنة العلم، ناأخذ منها واحدة 
الق�سة  تبداأ  ال�سفينة.  معاأ�سحاب  ق�ستهما  هي 

عندما �ساأل قوُم مو�سى عليه ال�سالم نبيهم:
- اأّي النا�س اأعلم؟ 

- فقال لهم: اأنا اأعلُم اأهالالأر�س.
بمجمع  عبادي  من  عبدًا  اأّن  اإليه  اهلل  فاأوحى 
البحرين هو اأعلُم منك. )وذلك ليعّلمه التوا�سع 
اهلل  و�سّخر  اأي�سًا(.  طلبه  وفي  حماللعلم،  في 
تعالى لمو�سى االأ�سباب ليلتقي بهذا العبد، وهو 
ال�سالم، ولتبداأال�سحبة في رحلة  الخ�سر عليه 

طلب العلم. 
ِمْن  َرْحَمًة  اآََتْيَناُه  ِعَباِدَنا  ِمْن  َعْبًدا  {َفَوَجَدا 
ا ِعلًْما)65( َقاَل َلُه ُمو�َسى  ِعْنِدَنا َوَعَلّْمَناُه ِمْن َلُدَنّ
ُعِلّْمَت  ا  ِمَمّ ُتَعِلَّمِن  اأَْن  َعَلى  ِبُعَك  اأََتّ َهْل 

ُر�ْسًدا})�سورة الكهف االآيتان 66-65(.
وتم�سي االآيات: {َفاْنَطَلَقا َحَتّى اإَِذا َرِكَبا ِفي 
َلَقْد  ْهَلَها  اأَ ِلُتْغِرَق  اأََخَرْقَتَها  َقاَل  َخَرَقَها  ِفيَنِة  ال�َسّ
 ،)71 االآية  الكهف  )�سورة  اإِْمًرا}  �َسْيًئا  ِجْئَت 
ِفيَنُة  ا ال�َسّ ليكون التو�سيح فينهاية الرحلة: {اأََمّ
ْن  اأَ َرْدُت  َفاأَ اْلَبْحِر  ِفي  َيْعَملُوَن  ِلَم�َساِكيَن  َفَكاَنْت 
�َسِفيَنٍة  ُكَلّ  ُخُذ  َياأْ َمِلٌك  َوَراَءُهْم  َوَكاَن  اأَِعيَبَها 
َغ�ْسًبا} )الكهف االآية 79(، اأي اأّن الَملك الظالم 
كان ياأخذ كل �سفينة ُتعجبه غ�سبًا عن اأ�سحابها. 
الخ�سر  من  م�سبق  بعلم  ال�سفينة  َخرُق  فكان 

عليه ال�سالم حتى ال ياأخذها الملُك الظالم.
ولنا مع هذا الجزء من الق�سة وقفات:

- اهللُ تعالى هو العليم الخبير، وِعلُم اهلل ِعلم 
وال�سهادة،  الغيب  عالم  هو  له،  حدود  ال  مطلق 
الرعد  )�سورة  َنْف�ٍس}  ُكُلّ  َتْك�ِسُب  َما  و{َيْعَلُم 
ْخَفى} )�سورة طه  َرّ َواأَ االآية 42(، و{َيْعَلُم ال�ِسّ
ُتْعِلُنوَن}  َوَما  وَن  ُت�ِسُرّ َما  و{َيْعَلُم   ،)7 االآية 
اْلَبرِّ  ِفي  َما  {َوَيْعَلُم   ،)19 االآية  النحل  )�سورة 
ٍة  َواْلَبْحِر َوَما َت�ْسُقُط ِمْن َوَرَقٍة اإِالَّ َيْعَلُمَها َواَل َحبَّ
ِفي  اإِالَّ  َياِب�ٍس  َواَل  َرْطٍب  َواَل  ااْلأَْر�ِس  ُظلَُماِت  ِفي 
ُمِبيٍن} )�سورة النعام االآية 59(. ورحلة  ِكَتاٍب 
ال�سالم،  عليه  اآدم  مع  بداأت  االأر�س  على  العلم 
العقل،  االأ�سماء كلها، ووهبه نعمة  باأن عّلمهاهلل 
ليميز بها الخبيث من الطيب، والخير من ال�سر، 
وكذلك  االأخرى.  مخلوقاته  �سائر  دون  وذلك 

ليطّور العلم الذي بداأه مع اآدم عليه ال�سالم، بما 
رحمة  ذلك  وفي  جمعاء،  االإن�سانية  به  يخدم 

للعالمين. 
 – – كما و�سفه ال�ساذلي رحمه اهلل  والعقل 
في  والنظر  االإثم،  من  التخّوف  هو  »اإنما 
م�سيرة  كانت  واإذا  بالحزم«.  واالأخذ  العواقب، 
ثم  االإن�سان،  يولد  عندما  العدم،  من  تبداأ  العقل 
اإال  االإن�ساُن  ُيدرك  فال  غريزّية  فتكون  تنمو 
وتمّيز  الوجود  حقائق  لتدرَك  تكبر  ثم  حاجته، 
والحرام،  الحالل  وبين  والباطل،  الحق  بين 
ُه َوَبَلَغ اأَْرَبِعيَن �َسَنًة} )�سورة  ى اإَِذا َبَلَغ اأَ�ُسَدّ َ{َتّ
االأحقاف االآية 15(، ثم تبداأ بعد ذلك بالنق�سان، 
لتنتهي اإلى زوال {ِلَكْي اَل َيْعَلَم َبْعَد ِعلٍْم �َسْيًئا} 
العلم، هي  فاإّن م�سيرة  االآية 70(  النحل  )�سوة 
كل يوم في تراكم وفي زيادة. وفيها تطّورللعلوم 
للح�سارة  ونمّو  اأنواعها،  على  والمعارف 
رحمة  ذلك  وفي  ال�سليم،  االتجاه  في  االإن�سانية 
للنا�س  الرحمة  دين  هو  االإ�سالم  الأن  للعالمين، 

اأجمعين.
- اإّن في طلب مو�سى عليه ال�سالم للتعّلم – 
وهونبي اهلل وكليمه – من الخ�سر عليه ال�سالم، 
باأن اهلل تعالى قادر على  اإ�سارة وا�سحة وجلية 
اأ�سعف  في  وعلمه  �سّره  من  بع�سًا  ي�سع  اأن 
َخلقه، اأمام نبّي من اأنبيائه مو�سى عليه ال�سالم، 
ذلك  وفي  الر�سل.  من  العزم  اأولي  من  وهو 
العلم  يطلب  اأن  االإن�سان  على  اأّن  اإلى  اإ�سارة 
كبير  بين  ذلك  في  فرق  ال  النافع حيثما وجده، 
�سالة  فالحكمة  ومحكوم.  حاكم  اأو  و�سغير، 
الموؤمن اأينما وجدها فهو اأحق بها، كما ورد في 
االأثر. وقد �سّمى بع�س العلماء هذا العلم بالعلم 
ا ِعلًْما} )�سورة الكهف  ُدَنّ اللدّني {َوَعَلّْمَناُه ِمن َلّ
االآية 65(وهو علُم الغيب اليقينّي الذي كتمه اهلل 
وقد  بهم.  رحمة  �ساء،  من  اإال  َخلقه  جميع  عن 
على  وح�سرة  ندم  اأحياناً،  معرفته،  في  يكون 
ال�سالة  عليه  النبي  هو  فها  والحا�سر.  الواقع 
وال�سالم تمّنى اأنه حّج متمّتعا ال قارناً، لوال اأنه 
�ساق الهدي. فعن عائ�سة ر�سي اهلل عنها قالت: 

»لو  و�سلم:  عليه  اهلل  �سلى  اهلل  ر�سول  قال 
�ُسقُت  ما  ا�ستدبرُت،  ما  اأمري  من  ا�ستقبلُت 
الهدي، ولَحَللُت مع النا�س حين حّلوا« )�سحيح 
من  تقّدم  ما  اأمري  من  تاأّخر  لو  اأي  البخاري( 

�سوق الهدي ما فعلته.
ا  ُدَنّ َلّ ِمن  َوَعَلّْمَناُه  ِعنِدَنا  ْن  ِمّ َرْحَمًة  - {اآَتْيَناُه 
اهلل  لقد قرن  االآية 65(.  الكهف  ِعلًْما} )�سورة 
الرحمة بالعلم، وقّدمها عليه، والرحمة �سفة من 
�سفات اهلل العلي القدير الذي {َكَتَب َعَلى َنْف�ِسِه 
و»اهلل   .)12 االآية  االأنعام  )�سورة  ْحَمَة}  الرَّ
تعالى – كما جاء في الحديث ال�سريف – جعل 
الرحمة مئة جزء، فاأم�سك عنده ت�سعة وت�سعين 
جزءًا، واأنزل في االأر�س جزءًا واحدًا، فمن ذلك 
الفر�ُس  ترفع  حتى  الخلق،  يتراحم  الجزء 
)رواه  ت�سيبه«  اأن  خ�سية  ولدها  عن  حافَرها 

البخاري(. وقد وردت �سفة الرحمة في اإ�سمين 
»الرحمن«  هما:  الح�سنى  اهلل  اأ�سماء  من 

و»الرحيم«.
فاالأول »الرحمن« ورد في القراآن الكريم 57 
مرة، و»الرحيم« ورد 34 مرة. ومن العلماء من 
وهو  االأعظم.  اهلل  اإ�سم  هو  »الرحمن«  باأن  قال 
يخت�ّس باهلل عز وجل، فال يجوز اإطالقه في حّق 
الرحمن«،  »�سورة  مطلع  يتاأمل  ومن  غيره. 
َعَلَّم   )1( ْحَمُن  {الَرّ تعالى:  قوله  في  ويتفّكر 
اْلَبَياَن}  َعَلَّمُه   )3( ْن�َساَن  ااْلإِ َخَلَق   )2( اْلُقْراآَن 
يدع  بما ال  يدرُك،  االآية 4-1(  الرحمن  )�سورة 
بالرحمة  اإال  يكون  ال  التعليم  باأن  لل�سك،  مجااًل 
بالنا�س  الرحمة  اإلى  اإاّل  يهدف  وال  بالمتعلمين، 
بف�سله  والرحمن  بينهم.  ما  في  والتراحم 
وبرحمته عّلم القراآن رحمة باالإن�سان، والقراآن 
ر�سالة  القيم،  واأرقى  النعم،  اأجّل  هو  الكريم 
وموعظة معجزة اإلى جميع االأمم، ليخرجهم به 
درجت  وقد  النور.  اإلى  الظلمات  من  جميعًا 
التربية  َنقُرن  اأن  الحا�سرة  اأيامنا  في  العادة 
اأي�سًا. وغاب عن  العلم  بالتعليم، وقّدمناها على 
على  اأو  الخير  على  تكون  قد  التربية  اأّن  بالنا 
ال�سر، على االعتدال والو�سطية اأو على الع�سبية 
والعن�سرية. واأكبر مثال على ذلك ما يجري في 
التعليم  قانون  ين�ّس  التي  المحتلة،  فل�سطين 
 1953 العام  منذ  فيها  المحتلة  العبرية  للدولة 
اأن  يجب  اإ�سرائيل  دولة  في  »التعليم  اأّن:  على 
لدولة  والوالء  اليهودية  الثقافة  قَيم  على  يرتكز 
اإ�سرائيل وال�سعب اليهودي...« )موقع نون(. 

والعلُم اأداة في خدمة ما تتربى عليه االأجيال 
ال�ساعدة. لذلك كانت االآية الكريمة، تربُط العلَم 
والرحمة  اإليها،  وتهدف  وثيقًا  ربطًا  بالرحمة 
التربية،  من  التعبير  في  واأدق  واأ�سمل  اأو�سع 
التي ح�سلت في  الثالثة  االأمور  خ�سو�سًا واأن 
رحلة مو�سى مع الخ�سر عليه ال�سالم، كان فيها 
رحمة  فيه  لما  ال�سالم  عليه  الخ�سر  ت�سرُف 
عليه  مو�سى  اطمئنان  عدم  رغم  باأ�سحابها، 
ال�سالم في البداية، لمجريات االأمور بما له من 

علم حا�سر حولها.
- وعن اأهمية الربط بين الرحمة والعلم، فقد 
اهلل  �سلى  اهلل  ر�سول  اأّن  ال�سحيحين،  في  ورد 

عليه و�سّلم قال:
ت�سعة  قتل  رجل  قبلكم  كان  فيمن  »كان 
االأر�س،  اأهل  اأعلم  عن  ف�ساأل  نف�سًا،  وت�سعون 
ت�سعة  قتل  اإّنه  فقال  فاأتاه  راهب،  على  َفُدل 

وت�سعون نف�سًا فهل له من توبة؟ 
ثم  مائة.  به  وكّمل  فقتله  ال.  الراهب:  فقال 
عالم.  رجل  على  فُدّل  االأر�س،  اأهل  اأعلم  �ساألعن 

فقال اإّنه قتل مائة نف�س فهل له من توبة؟ 
فقال العالم: نعم،

ومن يحوُل بينه وبين التوبة؟
اأنا�سًا  بها  فاإن  وكذا،  كذا  اأر�س  اإلى  اإنطلق 
اإلى  ترجع  وال  معهم،  اهلل  فاعبد  اهلل،  يعبدون 
اإذا  حتى  فانطلق  �سوء.  اأر�ُس  فاإنها  اأر�سك 
فيه  فاخت�سمت  الموت.  اأتاه  الطريق  انت�سف 

مالئكة الرحمة ومالئكة العذاب. 
مقباًل  تائبًا  جاء  الرحمة:  مالئكة  فقالت   -

بقلبه اإلى اهلل، 
يعمل خيرًا  لم  اإنه  العذاب:  وقالت مالئكة   -

قّط. 
فاأتاهم ملك في �سورة اآدمي، فجعلوه بينهم. 
فقال قي�سوا ما بين االأر�سين، فاإلى اأيتهما كان 
اأدنى فهو له. فقا�سوه فوجدوه اأدنى اإلى االأر�س 
التي اأراد، فقب�سته مالئكة الرحمة«. والمغزى 
اأنها توؤكد على التكامل بين الرحمة  من الق�سة 
والعلم في الُحكم عند العالم، مع االأخذ باأ�سباب 
مقابل  المحيطة،  البيئة  ومراعاة  التوبة  قبول 

علم الراهب دون االأخذ بذلك.
ا ُعِلّْمَت  - اأما االآية الثانية {َعَلى اأَن ُتَعِلَّمِن ِمَمّ
التي  فهي   )65 االآية  الكهف  )�سورة  ُر�ْسًدا} 
ومن  الرحلة  من  االأ�سمى  الهدف  تو�سح 
الم�ساحبة، ومن الجمع بين الرحمة والعلم، اأال 
تحري  على  تدّل  وهي  والر�ساد.  الر�سد  وهو 
اتباعه  على  ال�سديد  الحر�س  بمعنى  الر�سد، 
طريقه،  في  وال�سير  باأ�سبابه  واالأخذ  والتزامه 
العلم  طلب  �سبيل  �سلوك  في  اإال  ذلك  يكون  وال 
ال  اإذ  االإن�سانية،  بالرحمة  المقرونة  والمعرفة، 
التربية،  في  والترهيب  والجبر  القهر  مع  ر�سد 
َبَيَّن  َتّ يِن َقد  اإِْكَراَه ِفي الِدّ واهلل تعالى يقول: {اَل 
االآية 256(.  البقرة  )�سورة   { اْلَغِيّ ِمَن  �ْسُد  الُرّ
– هو  حراء«  »موقع  في  جاء  –كما  »والر�سد 
قمة وعي االإن�سان واكتماله ون�سجه، وهو مبني 
ال�سواب  وتحري  واالأح�سن  االأكمل  طلب  على 
الفردية  والت�سرفات  واالآراء  المواقف  في 
اهلل  اأ�سماء  من  ا�سم  و»الر�سيد«  والجماعية«. 
الذي  وهو  العلى،  �سفاته  من  و�سفة  الح�سنى، 
قبل  الدنيا  في  م�سالحهم  اإلى  َخلقه  ُير�سد 

االآخرة.
اْلَخِبيُر}  الَلِّطيُف  َوُهَو  َخَلَق  َمْن  َيْعَلُم  {اأَاَل 
خالُف  هو  والر�سد   )14 االآية  الملك  )�سورة 

اآَياِتَي  َعْن  {�َساأَ�ْسِرُف  تعالى:  يقول  اإذ  الغّي، 
الَِّذيَن َيَتَكبَُّروَن ِفي ااْلأَْر�ِس ِبَغْيِر اْلَحقِّ َواإِْن َيَرْوا 
�ْسِد اَل  َيَرْوا �َسِبيَل الرُّ َواإِْن  ِبَها  ُيوؤِْمُنوا  اآَيٍة اَل  ُكلَّ 
َيتَِّخُذوُه  اْلَغيِّ  �َسِبيَل  َيَرْوا  َواإِْن  �َسِبياًل  َيتَِّخُذوُه 
َعْنَها  َوَكاُنوا  ِباآَياِتَنا  ُبوا  َكذَّ ُهْم  ِباأَنَّ َذِلَك  �َسِبياًل 
َغاِفِليَن} )�سورة االأعراف االآية 145(. واليوم 
والحوكمة  الر�سيد،  الحكم  عن  الحديث  يكثر 
وتر�سيد  الرا�سدة،  والموؤ�س�سات  الرا�سدة، 
اأولى القراآن الكريم �سبيل الر�سد  االإنفاق. وقد 
وحياة  االإن�سان  �سلوك  في  بالغة  اأهمية 
المجتمعات واأظهر قواعدها منذ اأكثر من اأربعة 
ع�سر قرن من الزمان حين جعلها هدفًا ور�سالة 
االآية  ال�سالم في  عليه  ل�سان مو�سى  على  للعلم، 

ا ُعِلّْمَت ُر�ْسًدا}؟ الكريمة: {َعَلى اأَْن ُتَعِلَّمِن ِمَمّ
اأّن كل مجتمع  اليوم تكمن في  العالم  واأزمة 
وقيمًا  اأهدافًا  لنف�سه  و�سع  قد  المجتمعات  من 
تن�سئة  اإلى  وي�سعى  وعقيدته،  مبادئه  تخدم 
ذلك  وكل  عليها.  وتربيتها  ال�ساعدة  االأجيال 
بين  الم�ستحكمة  للخالفات  خ�سبة  تربة  ي�سّكُل 
اإلى حروب وقتل  التي تتحول  ال�سعوب واالأمم 

ودمار، وا�ستنزاف للطاقات والثروات.
واإ�سالمنا الحنيف يدعو اإلى �سمولية المبادئ 
الر�ساد،  اإلى  تهدف  التي  االإن�سانية  والقيم 
ليتراحم  »الرحمة«،  عنوان  تحت  وتن�سوي 
يقول  تعالى  واهلل  بينهم.  فيما  جميعًا  النا�س 
محكم  في  وال�سالم  ال�سالة  عليه  لر�سوله 
ِللَْعاَلِميَن}  َرْحَمًة  ال  اإِ اأَْر�َسلَْناَك  {َوَما  التنزيل: 
)�سورة االأنبياء االآية 107(، كّل العالمين. وفي 
بالرحمة  النبوية  للر�سالة  بالغة  ح�سرية  ذلك 

االإن�سانية للجميع.
ال  جمعاء  الب�سرية  ر�ساد  باأن  بالقول  اأختم 
يكون اإال عن يقين ثابت واإيمان �سادق، وقدرة 
عواقب  في  ثاقب  ونظر  النف�س،  �سبط  على 
النا�س،  مع  التعامل  في  بالغة  وحكمة  االأمور، 
معهم  والتوا�سل  بينهم،  فيما  والتراحم 
من  اإال  اأي�سًا  ذلك  يكون  وال  اإليهم.  واالإح�سان 
وم�سلحة  العامة  الم�سلحة  تقديم  خالل 
عمل  خالل  ومن  الفرد،  م�سلحة  على  الجماعة، 
دوؤوبة  ومواكبة  م�ستمر،  واجتهاد  متوا�سل 
الح�سارة  م�سار  يحكم  الذي  ال�سريع  للتطور 
من  واالإ�ستفادة  وتحدياتها،  االإن�سانية 
وال  ل�سلبياتها.  بحكمة  والت�سدي  اإيجابياتها 
وال�سالح  باالإ�ستقامة  اإال  اأي�سًا  ذلك  يكون 
الدين  في  والفالح  الخير  طريق  على  وال�سير 
يدعو  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  النبي  كان  والدنيا. 
االأمر،  في  الثبات  اأ�ساألك  اإني  »اللهم  ربه: 

والعزيمة علىالر�سد« )رواه االإمام اأحمد(.

مهم�سة  طرابل�ش  اأن  �سحيح 
ولي�ش لها ح�ساب في الدولة العلية، 
والتهمي�ش  الحرمان  ان  و�سحيح 
من  بالرغم  المدينة  مرافق  كل  طال 
ال�سرخات والنداءات التي نقوم بها 
وف����ي ك���ل ال����ظ����روف، ول���ك���ن ل 

اإ�ستجابة... ول اإهتمام...
الظاهر  الآ�سف– ح�سب  كل  ومع 
اأمور  اإليه  اآلت  ما  يعنيه  –لاأحد 
والمحرومة  ال�سابرة  المدينة  هذه 

والمكابرة على جراحها...
فحالتها المزرية ل ن�سهد لها مثياًل 

في اأية قرية لبنانية، 
والفرعية  الرئي�سية  �سوارعها 

حدث ول حرج. 
الُحفر  افتح  به  المعمول  ال�ِسعار 

ولتطمرها. 
ول  ح�سيب  ل  واأت����رك  اأج����رف 

رقيب؟!
يا للذل والإذلل  

طرابل�ش  في  فاإننا  ذلك  كل  ورغم 
والذي  للوطن  بالنتماء  متم�سكون 
ََدْفْعنا ع�سارة حياتنا ودمنا وعرقنا 

من اأجله.

- ل...
- لن نتركه رغم الإهمال المتعمد 

- و�سنوا�سل ن�سالنا ال�سعبي،
- من اأجل حقوقنا كلبنانيين، 

- ونريدها كاملة،
اهلل،  ب��اإذن  �ستعمل،  وَمَراِفَقنا   -
على  طرابل�ش  في  اأهلنا  باإ�سرار 
الم�سي في المطالبة والمحا�سبة لكل 

مق�سر بحق مدينته. 
76 �شنة اإ�شتقلل ون�شيان 

ل�شهدائها
عاماً   76 ال�ستقالل  على  مر  لقد 
واأبنائها  طرابل�ش  ل�سهداء  وك��ان 
المجاهدين ف�ساًل كبيرًا في  وقادتها 

تحقيقه..
الحتالل  »و�سية  اأن  يبدو  لكن 
ما  المدينة  هذه  بمعاقبة  الفرن�سي« 
اليوم، وهذا  التنفيذ حتى  قيد  زالت 
يوؤكده ن�سيان بل تنا�سي �سهداء هذه 
من  دماءهم  قدموا  الذين  المدينة 
اأجل اإ�ستقالل وطن حكامه تنا�سوهم.  
ي��ه��م��ن��ا،الآن، ه���واأن نبداأ  م��ا  ك��ل 
بت�سيير ولو مرفق واحد في مدينتنا، 
لن�سعر ان هناك نية �سادقة لإن�ساف 
هذه المدينة، كي ل يندفع اأهلها اإلى 
المزيد من ال�سلبية والتمرد ال�سعبي 

غير معروف النتائج،
- فما يجري ا�ستنفذ ال�سبر،

- كل ال�سبر،
- فهل من مجيب؟!

في�سل درنيقة

»قراءة في اآيتين« )الحلقة الثانية(
ِبُعَك  َتّ ا ِعْلًما )65( َقاَل َلُه ُمو�َشى َهْل اأَ {َفَوَجَدا َعْبًدا ِمْن ِعَباِدَنا اآََتْيَناُه َرْحَمًة ِمْن ِعْنِدَنا َوَعَلّْمَناُه ِمْن َلُدَنّ

ا ُعِلّْمَت ُر�ْشًداً} )�شورة الكهف - الآيتان 66-65( َعَلى اأَْن ُتَعِلَّمِن ِمَمّ

المدينة ذات الحقوق ال�سائعة؟
حتى �سهداء طرابل�س تم تنا�سيهم!!!؟؟

د. ميقاتي

اإعالن
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 
وورث��ة  طرطق  جرج�ش  طنو�ش 
اإبراهيم طرطق �سندات بدل �سائع 
و270  و2126   184 للعقارات 
و2195  و386  و1280  و2117 
و1446  �سبعل  و659  و2199 

بن�سعي و20 ايطو.
للمعتر�ش 15 يوماً للمراجعة

اأمين ال�سجل العقاري
اإعالن

لأمانة ال�سجل العقاري بالكورة
ط��ل��ب م��و���س��ى ج��م��ي��ل ان��ط��ون 
�سند  فرنجية  وداد  عن  بالوكالة 
 355 للعقار  �سائع  ب��دل  تمليك 

كفردلقو�ش.
للمعتر�ش 15 يوماً للمراجعة

اأمين ال�سجل العقاري
اإعالن

الأولى  العقاري  ال�سجل  لأمانة 
في ال�سمال

لموكلتها  عبيد  ابت�سام  طلبت 

نوف ح�سين �سند تمليك بدل �سائع 
303 عين التينة.

للمعتر�ش 15 يوماً للمراجعة
اأمين ال�سجل العقاري بالتكليف

اإعالن
الأولى  العقاري  ال�سجل  لأمانة 

في ال�سمال
الح�سن  ن��ه��اد  المحامي  طلب 
نهاد  اأحد ورثة محمد  بوكالته عن 
بدل  تمليك  �سند  الم�سري  عبا�ش 
�سائع 691/49 ب�ساتين طرابل�ش.

للمعتر�ش 15 يوماً للمراجعة
اأمين ال�سجل العقاري بالتكليف

اإعالن
الأولى  العقاري  ال�سجل  لأمانة 

في ال�سمال
ط��ل��ب ع��ب��دال��ل��ط��ي��ف ال��وزي��ر 
ال�سقج  وح�سين  محمود  لموكليه 
للعقار  �سائع  ب��دل  تمليك  �سند 

1470 بطرماز.
للمعتر�ش 15 يوماً للمراجعة

اأمين ال�سجل العقاري بالتكليف
اإعالن

الأولى  العقاري  ال�سجل  لأمانة 

في ال�سمال
دروي�ش  ح��ازم  المحامي  طلب 
لموكليه �سالم ر�ستم وهدى �سلطان 
�سند تمليك بدل �سائع 2149/25 

ب�ساتين طرابل�ش.
للمعتر�ش 15 يوماً للمراجعة

اأمين ال�سجل العقاري بالتكليف
اإعالن

الأولى  العقاري  ال�سجل  لأمانة 
في ال�سمال

لمورثه  م�����س��ول  �سعد  ط��ل��ب 
بدل  تمليك  �سند  م�سول  حبيب 

�سائع 387/5 الميناء 11.
للمعتر�ش 15 يوماً للمراجعة

اأمين ال�سجل العقاري بالتكليف
اإعالن

الأولى  العقاري  ال�سجل  لأمانة 
في ال�سمال

طلب �ساكر خيراهلل بوكالته عن 
اأحد ورثة يا�سر م�سيكة �سند تمليك 
ب���دل ���س��ائ��ع ل��ل��ع��ق��ار3658/10 

زيتون طرابل�ش.
للمعتر�ش 15 يوماً للمراجعة

اأمين ال�سجل العقاري بالتكليف

في�سل درنيقة
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رم�سان المبارك له مميزات خا�سة 
النور  مطلع  هو  ال�سهور،  �سائر  عن 
�سلى  محمد  ببعثه  الظلمات  َبّدد  الذي 
للب�سرية  ُمهداة  رحمة  و�سلم  عليه  اهلل 
َرْحَمًة  اَلّ  اإِ اأَْر�َسلَْناَك  {َوَما  جمعاء 

ِلّلَْعاَلِميَن}.
في ليلة مباركة اإبتداأ نزول 

»القراآن الكريم«
ال�سهر  هذا  من  مباركة  ليلة  في 
الكريم  القراآن  نزول  ابتداأ  الكريم 
ومنهل  حياة  د�ستور  للنا�س،  هداية 
من  للعرب  نوعية  نقلة  كان  ت�سريع، 
اهلل  عبادة  اإلى  والحجر  الب�سر  عبادة 
ّدّوت في جنبات  دعوة  االأكوان،  خالق 
الجزيرة العربية ومن ثم وجهتها  اإلى 

 : العالم اأجمع بنداء عزٍّ
و�ُسح  فقد  روؤو�سكم  »ارفعوا   -
وال  اليوم  بعد  ا�ستعباد  ال  الطريق، 

عبودية وال رق وال ا�سترقاق«، 
وقد  النا�س  ا�ستعبدتم  »متى   -

ولدتهم اأمهاتهم اأحرارا«، 
- كرامتك يا ابن اآدم لها قد�سيتها.

{َوُقْل َجاَء اْلَحُقّ َوَزَهَق 
اْلَباِطُل}

�سهر  في  تعالت  النداءات  هذه  كل 
الحق  بين  فرقانًا  كانت  رم�سان، 
الخرافة  لطغيان  وفي�ساًل  والباطل، 
على العقيدة ال�سافية، و�سرارة اأوم�س 

برقها بقوله تعالى: 
{َوُقْل َجاَء اْلَحُقّ َوَزَهَق اْلَباِطُل}، 

على  واالأ�سمى  المبين  الن�سر  وكان 
الوثنية والجهالة: 

اْلَباِطِل  َعَلى  ِباْلَحِقّ  َنْقِذُف  {َبْل 
َفَيْدَمُغُه َفاإَِذا ُهَو َزاِهٌق}.

وقائع اأخرجت الإن�شان من 
الظلمات اإلى النور

واالنت�سارات  الذكريات  وتتابعت 
نور  من  باأحرف  التاريخ  �سجلها  التي 
ت�سيء للب�سرية طريق العزة والكرامة 
ِبيٌن}. ِ ُنوٌر َوِكَتاٌب ُمّ َن اهلَلّ {َقْد َجاَءُكم ِمّ

هو القراآن الكريم اأنزله اهلل د�ستور 
حياة ل�سعادة الب�سرية.

ومن هذه الذكريات الخالدة:
«غزوة بدر«

في ال�سابع ع�سر من �سهر رم�سان 
على  المبين  الن�سر  كان  المبارك 

بدر  »غزوة  في  العمياء  الجاهلية 
ِبَبْدٍر   ُ اهلَلّ َن�َسَرُكُم  {َوَلَقْد  الكبرى« 
العقيدة  وانت�سرت  اأَِذَلٌّة}،  َواأَنُتْم 

واالإيمان.
بدر،  في  الم�سلمون  انت�سر  لقد 
ولقنوا العدو در�سًا ال ُين�سى اأبد الدهر، 
الُعتاة وكان  البغاة  ال�سر  ُقتل �سناديد 

الن�سر الُموؤزر لعقيدة التوحيد.
»فتح مكة المكرمة« والعودة 

اإليها 
االنت�سارات  بل  الذكريات  ومن 
في  المكرمة«  مكة  »فتح  العظيمة 
رم�سان  �سهر  من  ع�سر  التا�سع 
للهجرة  الثامنة  ال�سنة  في  المبارك 

النبوية ال�سريفة.
»عين جالوت«

»�سهر  في  المجيدة  الذكريات  ومن 
الم�سلمين  انت�سار  المبارك«  رم�سان 

على التتار في »عين جالوت«.
�شهر الإنت�شارات

اأُطلق  لذلك  االنت�سارات  وتتابعت 
على هذا ال�سهر الكريم: �سهر الذكريات 

واالنت�سارات.
والعودة اإلى الديار

اأر�سهم  الم�سلمون  ا�ستعاد  لقد 
وممتلكاتهم التي �ُسلبت منهم، وعادوا 

اإلى ديارهم التي اأُخرجوا منها.
ومتى ال�شعب الفل�شطيني؟

اإلى  الفل�سطيني  ال�سعب  يعود  فمتى 
دياره الم�سلوبة واأمالكه المغت�سبة؟؟

وُينفذوا  بوعودهم  الحكام  ويفي 
قرارات قممهم: 

اإلى  العودة  عن  بديل  ال  انه   -
االأرا�سي  وا�سترداد  فل�سطين 

الم�سلوبة،
- وان »الذي اأُخذ بالقوة ال ُي�سترد 

اإال بالقوة«،
- و»ثورة حتى الن�سر«،

ونداء
اإلى  النداء  نوجه  تقدم  مما  اإنطالقًا 

كل:
- م�سوؤول وفي اأي موقع،

ب�سرف  يتم�سك  وطني  لكل   -
الوطنية،

لالأمة  ينا�سل  قومي  ولكل   -
الواحدة،

بحقوق  ينادي  اإن�سان  ولكل   -
وحرية االإن�سان،

والدعم  العدالة  نداء  نوجه   -
ال�سمود  �سعب  اأجل  من  والت�سحية 

والن�سال في فل�سطين.

 

16 اأيار 2019 
يوم في ال�سهر المريمي، جرت خالله 
الراحل  البطريرك  جنازة  مرا�سم 
ن�سراهلل بطر�س �سفير، ووداعه االأخير 

الذي �سارك فيه كل لبنان والعالم، 
م�شادفة من �شدف الحياة

ومن �سدف الحياة هذا التاريخ »16 
اإغتيال  فيه  تم   1989 عام  من  اأيار« 
قامة وطنية دينية هو مفتي الجمهورية 
ما  الذي  خالد،  ح�سن  ال�سيخ  اللبنانية 
عامًا   30 مرور  رغم  حية  ذكراه  زالت 

على االإغتيال. 
رحم اهلل الكبيرين

رحم اهلل الكبيرين الراحلين، وليبقى 
كل  مقاومًا  م�ستقاًل،  حرًا  �سيدًا  لبنان 
اأنواع ال�سيطرة عليه اأو و�سع اليد من 

اأية جهة كانت. 
الواحد  والعي�س  االأرز  وطن  لبنان 
من  كل  مواقف  ج�ّسدته  ما  وهذا 

الراحلين. 
للتاريخ  اأدونها  اأن  اأود  كلمة  تبقى 

ولالأجيال القادمة:
يوم الوداع االأخير للبطريرك �سفير 
ذات  التاريخ  ي�سادف   2019/5/16
اليوم الذي اآثر فيه االإنكفاء عام 2011 
واإلتزم  وترك �سدة بطريركية بكركي، 
ال�سنوات  طيلة  العميق  ال�سمت  بعدها 

التي �سبقت رحيله اليوم.
الإن�شان �شفات ل ُيدركها      

اإّل العلي القدير
عن  قيل  ما  كل  و�سمعت  قراأت  لقد 
توا�سع  وبكل  بالدي،  من  الكبير  هذا 
الم�ست  قد  المواقف  تلك  جميع  اأقول 
هذا  و�سخ�سية  مزايا  تو�سيف 
تو�سيفها  عن  تعجز  التي  االإن�سان، 
ال  خ�سائل  هناك  تبقى  الأنه  الكلمات، 

ُيدركها اإاّل اهلل العلي القدير. 
تكن  لم  بكركي  �سيد  مع  وتجربتي 
ب�سورة  تكن  لم  اأي�سًا  لكنها  عابرة 
َر لي التوا�سل مع هذه  متوا�سلة، اإذ ُقدِّ
خدمتي  معر�س  في  الوطنية،  الهامة 
في قوى االأمن الداخلي، ال �سيما اأثناء 
زياراته اإلى منطقة ال�سمال، ومواكبته 
ق�ساء  اإلى  ب�سري  من  تنقالته  في 
خالل  البترون  ق�ساء  اإلى  ال�سنية 
زياراته الرعوية وتد�سينه للكنائ�س في 

تلك المناطق.
رجل دين في م�ستواه ال يمكن اإال اأن 
تكون م�ستعدًا ِلما قد يطرحه عليك من 
اأ�سئلة واإ�ستي�ساحات، اإن تلك المتعلقة 
روؤية  اإلى  تتعداها  التي  اأم  بالزيارة، 

الواقع على االأر�س في حينه. 
اإت�شال من العميد عبداهلل بن 

نا�شر اآل ثاني في 2006
عندما  جرى  معه  لي  توا�سل  اآخر 
االأمن  كنت قد تركت خدمتي في قوى 
اأثر  على   2006 عام  وذلك  الداخلي 
تلقيت  يومها  الُمدمرة،  تموز  حرب 
اإت�سااًل من �سديقي »العميد عبداهلل بن 
هو  – حاليًا  قطر  من  ثاٍن«  اآل  نا�سر 
قطر  دولة  في  الوزراء  مجل�س  رئي�س 

بالقول:  بادرني  – والذي 

الأمير تميم يتكفل بترميم 
كل الأديرة والموؤ�ش�شات 

المت�شررة
بقرب  اأجل�س  اأنا  العميد  »�سعادة 
وهو  تميم،  االأمير  العهد  ولي  �سمو 
تت�سل  اأن  منك  ويطلب  عليك،  ي�سلم 
بروؤ�ساء الطوائف الم�سيحية في لبنان 
رغبة   واإبالغهم  بذلك،  االأدرى  واأنت 
كلفة  �سيتحمل  باأنه  ال�سمو  �ساحب 
والموؤ�س�سات  االأديرة  كافة  ترميم 
من  االأ�سرار  بها  لحقت  التي  الدينية 
كل  وفي  االإ�سرائيلي  الق�سف  جراء 
بلغت  مهما  اللبنانية،  المناطق 

التكاليف«.
بهذا  يومها  تفاجاأت  اأنني  الحقيقة 
باأنني  محدثي  �سعَر  وعندما  الطلب، 
اأن  ال�سداقة  بحكم  عليَّ  تمنى  ُمربك، 
اأقوم بهذه المهمة، الأنه اأبلغ »�ساحب 
ولثقته  ذلك  على  قادر  باأنني  ال�سمو 
ب�سخ�سي، وباأنه يمكنني االت�سال بكل 
رغبة  عند  نزلت  الطوائف«.  روؤ�ساء 

ال�سديق وتمنيات �ساحب ال�سمو، 
مع البطريرك هزيم

البطريرك  مع   باأول  اأواًل  وبداأت 
على  اأثنى  الذي  طائفتنا،  رئي�س  هزيم 
»دير  ترميم  حيث   – المبادرة  هذه 
�سيدة ميما�س« في الجنوب ي�سهد على 

ذلك –،
مع البطريرك �شفير

وتابعت االت�ساالت مع �سيد بكركي 
يومها في  الذي كان  البطريرك �سفير 
المطران  ال�سديق  خالل  من  الديمان، 
الوجه  �ساحب  البي�سري  المرحوم 
يومها  العفوية،  وال�سحكة  المبت�سم 
تاأخر  قد  الموعد  طلب  باأن  �سعرت 
يريد  كان  االأمير  �سمو  والأن  تحديده، 
وقت،  باأ�سرع  مبادرته  على  الموافقة 
بالمطران  االإت�سال  بتكرار  قمت 
لقاء  بي�سري، واألححت عليه ب�سرورة 
�سيدنا �سفير، واأتبعت اإت�سالي بمزحة 

محببة مني اإذ قلت للمطران بي�سري:
مع  موعد  اأطلب  اأرثوذك�سي  »اأنا 
رغبة  له  الأنقل  الماروني،  بكركي  �سيد 

ولي عهد دولة قطر ال�سني،
لترميم الكنائ�س المارونية« ف�سحك 
َد الموعد  يومها المطران بي�سري، وُحدِّ

في اليوم التالي. 
كاأرثوذك�سي  بي  رحب  اللقاء  وفي 
المقر هو  الديمان، الأن هذا  في رحاب 
خفية  ب�سمة  مع  وذلك  اللبنانيين،  لكل 
المطران  اأبلغه  قد  يبدو  ما  على  – اإذ 

بي�سري ما قلته له - .
كان  الالحقة  المنا�سبات  في  وهكذا 

يناديني مع ب�سمة بـ »االأرثوذك�سي«. 
غ�شتان تمتلكاني

لي من  ُبدَّ  ال  المقالة،  في ختام هذه 
التطرق اإلى غ�سة تمتلكني وهي غ�سة 

مزدوجة، 
وهذا   – الرحيل  ب�سبب  االأولى   -

حق على كل اإن�سان – .
واأق�سى،  اأعمق  فهي  الثانية  اأما   -
الأنني لم�ست ويا لالأ�سف اأن اللبنانيين 
يعملوا  لم  منهم  الم�سيحيين  وتحديدًا 
لجهة  الراحل،  غبطة  به  اأو�سى  بما 
تما�سكهم  على  الحفاظ  �سرورة 
عن  والترفع  الوطني،  ووالئهم 

ال�سخ�سانية وعن الخ�سو�سيات.
راجيًا من اهلل اأن يعمل كل اللبنانيين 
يبقى  لكي  الكبير  الراحل  بو�سية 

لبنان.

ومن  الجتماعية«  وال�سعادة  العزم  »جمعية  في  الريا�سي«  »القطاع 
�سمن م�سروعه »التلميذ الريا�سي المميز لعام 2019/2018« نّظم:

»ور�سة توعية ريا�سية لطالبات »ثانوية الحدادين الر�سمية« للبنات في 
قاعة محا�سرات الثانوية بطرابل�ش«.

عناوين الور�شة
تمحورت مناق�سات الور�سة حول:

- اأهمية الريا�سة في بناء الج�سم ال�سليم،
- كيفية اإنتقال الطالب من مرحلة التمرين الريا�سي اليومي اإلى مرحلة 

الإحتراف، 
- دور المدر�سة في مواكبة الطالب وتطوير موهبته.

م�سوؤول »القطاع الريا�سي« ظافر كبارة قّدم للور�سة متحدثاً عن تاريخ 
الريا�سة من الِقَدِم حتى اأ�سحت تجمع العالم المعا�سر باأجمعه.

واأكد اأنها:
- و�سيلة للرقي بالمجتمعات نحو الإنفتاح،

- البعد عن التطرف  والنحراف،
 -  كما اأنها تق�سي على ال�ُسمنة، 

- وتحمي الج�سم من اأمرا�ش ال�سرايين،  
- وتحفز نمو الخاليا الع�سبية، 

- اإ�سافة اإلى دورها في تح�سين الذاكرة وُح�سن الإدراك  والوقاية من 
النفعالت والم�ساعر ال�سلبية«.  

تح�شير الإن�شان الريا�شي من عمر العا�شرة
كبارة لفت اإلى »�سرورة تح�سير الإن�سان الريا�سي منذ ال�سغر اأي منذ 
ما قبل �سن العا�سرة حتى  الن�سمام اإلى الأندية، والذي يمكن اأن يبداأ في 

�سن ال� 15، وذلك وفق اختيار علمي  يتم على اأُ�ُس�ٍش �سليمة«.
دور الغذاء وتنظيم �شاعات ممار�شة الريا�شة     

و �سدد على:
- »�سرورة الهتمام اأي�ساً بالغذاء والذي ينبغي اأن يتالءم   مع حاجة 

 المرء وتطور الج�سد وقدراته، 
- وتنظيم �ساعات الريا�سة، 

- بحيث ل تقل ممار�ستها  عن ن�سف �ساعة لثالثة اأيام في الأ�سبوع«.
�سياق  في  ياأتي  التوجيه   على  الريا�سي  العزم  قطاع  »تركيز  اأ�ساف: 

 العتناء بال�سباب الذين يعتبرون نواة المجتمع ال�سليم«. 
وتخلل الور�سة تن�سيق مع اإدارة الثانوية ومعلمي التربية البدنية فيها 

لإختيار  الطالبات المميزات  . 
كبارة وديال جّراح

�سة التربية البدنية ديال  جراح اأجابا  م�سوؤول القّطاع ظافر كبارة وُمدرِّ
في ختام الور�سة على اأ�سئلة الطالبات في حوار مفيد.

»اأبو  بلقب  ال�سهير  عبدالهادي  ن�سال  يحر�ش 
الفقراء« على م�ساركة الأطفال الأيتام والم�سنين 
المنا�سبات،  مختلف  ف��ي  فرحتهم  وال��ع��ج��زة، 
وخا�سة الدينية منها، بالرغم من قدراته المادية 

الب�سيطة، 
اأبي  »نهر  فوق  متوا�سعة  ب�سطة  �ساحب  اإنه 
علي«، هذه الب�سطة التي لم يعد مردودها ُي�سمن 
اأو ُيغني من جوع، اأو يكفي لتلبية متطلبات اأب�سط 
يتابع  طريقاً  وج��د  ه��ذا  وم��ع  الحياة  مقومات 

بوا�سطتها زرع الفرح حيث يمكنه ذلك.
»اأبو الفقراء« الذي حط رحاله في العديد من 
والتعليمية،  الجتماعية  والموؤ�س�سات  المراكز 
كانت اأولى محطاته هذه ال�سنة في »�سهر رم�سان 
المبارك« في »دار اليتيمة الإ�سالمية« بطرابل�ش، 
حيث اأقام اإفطارًا رم�سانياً لمائة طفلة من »الدار« 

ترافقت معه حفلة فنية وتوزيع الحلوى.
هذا  عن  الفقراء«  »اأبو  »التمدن«  �ساألت  ولما 
الإفطار الرم�ساني اأكد بداية على »ال�ستمرار في 
هذا العمل الإن�ساني، بالرغم من الحياة ال�سعبة 

وتعثر الأ�سغال، 
�سهر  في  خا�سة  الخير  فعل  اأع�سق  ولأنني 

الخير، 
وكما في منا�سبات �سابقة، فاإن تكاليف الإفطار 

الم�سروبات  عبوات  من  كمية  بيعي  من  ج��اءت 
من  جمعتها  والتي  الفارغة  المعدنية  الغازية 

المطاعم بطرابل�ش على مدار �سهرين«.
وختم حديثه اإلى »التمدن« بالقول: 

عليه  اهلل  نبينا محمد �سلى  بنهج  نقتدي  »اإننا 
و�سلم وهو القائل:

- »الخير فيّي وفي اأمتي اإلى يوم القيامة«.
- وكل ما اأبتغيه مر�ساة اهلل عز وجل«.

رم�شان المبارك 
�شهر الذكريات والنت�شارات

»م�شروع التلميذ الريا�شي المميز«

»جمعية العزم«: ور�سة توعية ريا�سية 
لطالبات »ثانوية الحدادين الر�سمية«

 كلمة و»تمٍن« بمنا�شبة رحيل 
ن�شراهلل بطر�ص �شفير

»اأبو الفقراء«: محطة رم�سانية في »دار اليتيمة الإ�سالمية«

ال�شيخ 
غالب 
�شنجقدار

اللواء
اأمين
�شليبا

كبارة محا�سرًا

البطريرك الراحل ن�سرالله بطر�س �سفيرالمفتي ال�سهيد ال�سيخ ح�سن خالد

ن�سال عبد الهادي مع طفالت الدار

وللراأي العام حقه...



الأربعاء   22/05/2019

اأ����س���درت »ج��م��ع��ي��ة الإ���س��الح 
للعام  ال�سنوي  بيانها  الإ�سالمية« 

1440 ه�/2019م.
عناوين

من عناوين محتويات البيان:
مقدمة، بقلم رئي�س مجل�س 

الإدارة المحامي ال�شيخ محمد 
ر�شيد الميقاتي.

■ »جامعة طرابل�ش«.
■ »ثانوية الإ�سالح الإ�سالمية«.

■ »م�سجد الفاروق«.
■ »م�سجد الخيرات«.

■ تدري�ش القراآن الكريم.
■ »م�سرح الإ�سالح«.

■ »مركز تعريف الإ�سالم«.
■ م�سروع بناء طابق جديد فوق 

الإدارة المركزية.
والإن�سانية  التربوية  الإغاثة   ■

للنازحين ال�سوريين.
والتطوير  ال��ت��اأه��ي��ل  اأع��م��ال   ■

والتجهيز وال�سيانة والزراعة.
■ خطة العمل الم�ستقبلية.

مجل�ش  رئي�ش  بقلم  الخاتمة،   ■
المحامي  ال�سيخ  الجمعية  اإدارة 

محمد ر�سيد الميقاتي.
ح�سارة  طرابل�ش«:  »جامعة   ■

وتجدد
»جامعة طرابل�ش«:

الجامعات  »اإتحاد  في  ع�سو   -
الإ�سالمية« )القاهرة(.

جامعات  »اإت��ح��اد  ف��ي  ع�سو   -
 – )الأ�سي�سكو(  الإ�سالمي«  العالم 

الرباط )المغرب(.
الجامعات  »اإتحاد  في  ع�سو   -

العربية« - عمان )الأردن(.
جامعات  »راب��ط��ة  ف��ي  ع�سو   -

لبنان«.
كلياتها 

ت�سم الكليات التالية:
والدرا�سات  ال�سريعة  »كلية   -

الإ�سالمية«.
- »كلية اإدارة الأعمال«.

وال��ع��ل��وم  الآداب  »ك��ل��ي��ة   -
الإن�سانية«.

- »كلية التربية«.
من مقدمة البيان

ال�سيخ  الإدارة  مجل�ش  رئي�ش 
قال  الميقاتي  ر�سيد  محمد  المحامي 

في مقدمة البيان:
»اإخواننا الأكارم... 

ال�����س��الم ع��ل��ي��ك��م ورح���م���ة اهلل 
وبركاته...

مع  عام  كل  نخاطبكم  اأن  ي�سعدنا 
قدوم »�سهر رم�سان المبارك«، �سهر 
والغفران،  والرحمة  والبركة  الخير 
واأن نقدم اإليكم البيان ال�سنوي لعام 
1440 ه� 2019م ون�سع بين اأيديكم 
ك�����س��ف ح�������س���اب ب����الإن����ج����ازات 
الجمعية،  حققتها  التي  المتوا�سعة 
بها  تمر  التي  المحطات  اأ�سعب  في 

اأمتنا العربية والإ�سالمية،
المتالحقة  الأزم��ات  �سكلت  حيث 
الراهنة،  المرحلة  عنوان  والمتنقلة 
ومدينتنا  لبنان  بلدنا  ن��ال  وال��ت��ي 

طرابل�ش ق�سطاً وافرًا منها.
وقد �سعينا جاهدين اإلى اأن نكون 

ال�ساعد القوي الذي ي�ساهم في: 
خالل  من  والوطن،  الأمة  نه�سة 

موؤ�س�سات تربوية وعلمية رائدة،
وال��ي��د ال��ح��ان��ي��ة ع��ل��ى ال��ف��ئ��ات 

الم�ست�سعفة في المجتمع،
وخ��ا���س��ة الأي���ت���ام وال��ن��ازح��ي��ن 

وذوي الإحتياجات الخا�سة، 
على  اأن�����س��ط��ت��ن��ا  رك����زت  ح��ي��ث 

محاربة: 
- الجهل،

- والتخلف،
- والفقر،

- والتطرف،
ولم تتواَن الجمعية، بنهج ر�سين 
معتدل، عن تاأدية واجباتها اأمام اهلل 
والأخ��الق  ال�سمير  واأم��ام  تعالى، 
في  الخير  بذرة  لت�سقي  والإن�سان، 
���س��ح��راء ال��ت��خ��ب��ط وال�����س��ي��اع، 
وتنمو  ال����ُزلل،  ال��ع��ذب  فترت�سف 

خ�سراء وارفة الظالل«.
اأهداف اإن�شانية وتربوية 

وتعليمية
ومما جاء في المقدمة:

لنا  الكريم  دعمكم  خالل  من   ...«
الإن�سانية  اأه��داف��ن��ا  تحقيق  ف��ي 
ال�سعد  على  والتعليمية  والتربوية 

الآتية:
)بكلياتها  طرابل�ش«  »جامعة   -1
الأربع(، و»مركز خدمة المجتمع«.

2- »ثانوية الإ�سالح الإ�سالمية« 
والبنات  )للبنين  الأربعة  بفروعها 

فرن�سي – اإنكليزي(.
3- »م�سجد الخيرات«.

اهلل  ر�سي  الفاروق«  »م�سجد   -4
الكريم«  ال��ق��راآن  و»م��در���س��ة  عنه 

التابعة له.
5- »مركز تعريف الإ�سالم«.

6- �سيانة »م�سرح الإ�سالح«.
والإن�سانية  التربوية  الإغاثة   -7
ل���الإخ���وة ال��ن��ازح��ي��ن م��ن ���س��وري��ا 

الجريحة.
والتطوير  التاأهيل  اأع��م��ال   -8
في  والزراعة  وال�سيانة  والتجهيز 
�سخري  دعم  حائط  وبناء  المجمع، 
ت�سرب  ومانع  ال�سرقية،  الجهة  في 

»م�سجد  ���س��ط��ح  ع��ل��ى  )ن�����س�����ش( 
الخيرات« والمبنى الو�سطي.
9- تدري�ش القراآن الكريم.

جديد  طابق  بناء  م�سروع   -10
فوق الإدارة المركزية.

11- خطة العمل الم�ستقبلية«.
وفي الخاتمة

ال�سيخ  الإدارة  مجل�ش  رئي�ش 
المحامي ر�سيد الميقاتي قال:

�سبحانه  اهلل  ن�����س��األ  »واأخ���ي���رًا 
منا ومنكم �سالح  يتقبل  اأن  وتعالى 
الأعمال وان يجعلها خال�سة لوجهه 

الكريم.
اإلى  نوجهها  وعرفان  �سكر  وكلمة 
جميع الإخوة المح�سنين الكرام في 
قيمة  بلغت  والذين  والخارج  لبنان 
)النقدية  الإج��م��ال��ي��ة  تبرعاتهم 
والعينية( من تاريخ 2018/4/16 

ولغاية 2019/4/15م
384.816 دولرًا ما يعادل

577.224.225 ل.ل.
الجميع كل خير  تعالى  اهلل  جزى 

واأخلف عليهم في الدنيا والآخرة.
قال تعالى: 

ِفي  اأَْمَواَلُهْم  ُيْنِفُقوَن  اَلِّذيَن  {َمَثُل 
�َسْبَع  اأَْنَبَتْت  ٍة  َحَبّ َكَمَثِل   ِ اهلَلّ �َسِبيِل 
 ُ ٍة َواهلَلّ �َسَناِبَل ِفي ُكِلّ �ُسْنُبَلٍة ِمَئُة َحَبّ
َوا�ِسٌع   ُ َواهلَلّ َي�َساُء  ِلَمْن  اِعُف  ُي�سَ

َعِليٌم}، �سدق اهلل العظيم.
رب  هلل  الحمد  ان  دعوانا  واآخ��ر 

العالمين«.
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ي�صرف على �صيا�صتها
 فايز �شنكري

المدير الم�صوؤول والإدارة
ر�شا فايز �شنكري

اإعالن
لأمانة ال�سجل العقاري بالكورة

�سند  الناظر  علي  ح�سن  طلب 
 258 للعقار  �سائع   ب��دل  تمليك 

بزيزا.
للمعتر�ش 15 يوماً للمراجعة

اأمين ال�سجل العقاري
اإعالن

لأمانة ال�سجل العقاري بالكورة
�سيده  ج����وزاف  �سمير  ط��ل��ب 
حنون  وريتا  دنيز  عن  بالوكالة 
�سند بدل �سائع للعقار 6 بتعبورة.

للمعتر�ش 15 يوماً للمراجعة
اأمين ال�سجل العقاري

اإعالن
لأمانة ال�سجل العقاري بالكورة
نعمة  ع��زي��ز  ب��اخ��و���ش  ط��ل��ب 
بالوكالة عن ربيع جبور �سند بدل 

�سائع للعقار 1253 عبدين.
للمعتر�ش 15 يوماً للمراجعة

اأمين ال�سجل العقاري
اإعالن

لأمانة ال�سجل العقاري بالكورة
فيا�ش  ج��م��ي��ل  ر����س���اد  ط��ل��ب 
بالوكالة عن اأحد ورثة مريم النمر 
 314 للعقار  �سائع  ب��دل  �سند 

بزيزا.
للمعتر�ش 15 يوماً للمراجعة

اأمين ال�سجل العقاري

الأ�سخا�ش  لحقوق  »المنتدى 
بال�سراكة  لبنان  في  الإعاقة«  ذوي 
للعي�ش  الأوروب��ي��ة  »ال�سبكة  م��ع 
على  التوقيع  ولمنا�سبة  الم�ستقل« 
الأوروب��ي��ة«  العربية  »القمة  بيان 

حول الإعاقة اأقام ندوة حول:
باإ�ستقاللية  العي�ش  »م��ف��ه��وم 

لالأ�سخا�ش ذوي الإعاقة«،
نحا�ش،  نقول  النواب:  بم�ساركة 
طوني فرنجية، �سامي فتفت ورئي�ش 
واأدارت  كبارة،  نواف  د.  المنتدى 
المنتدى  رئ��ي�����ش  ن��ائ��ب  ال���ن���دوة 

المحامية ر�سا �سنكري.
ر�شا �شنكري: الدولة ل تزال 

تتبنى الفكرة الرعائية 
للإعاقة ولي�شت الحقوقية

المحامية  المنتدى  رئي�ش  نائب 
م�ستهل  ف��ي  ق��ال��ت  �سنكري  ر���س��ا 

الندوة:
»الإعاقة في لبنان ق�سية اأ�سا�سية 
ح�سا�سّيتها  م��ن  ب��ال��رغ��م  ول��ك��ن 
يتم  ل  معها  التعاطي  فاإن  واأهميتها 

بالجدية المطلوبة. 
يتم  اأن  ج����دًا  ال��م��وؤ���س��ف  وم���ن 
ح�ّسا�سة  ق�سية  هكذا  مع  التعاطي 
م��ح��دودة  وبو�سائل  الخّفة  ب��ه��ذه 
على  عاماً  ع�سر  ت�سعة  فبعد  جدًا... 
�سدور القانون 220 تبين من خالل 
كثيرة  ث��غ��رات  هناك  ان  التطبيق 
يعاني منها اأوُلها اأن تعريَفُه لالإعاقة 
حقوقياً،  ولي�ش  طبي  تعريف  هو 
تتبنى  ت��زال  ل  ال��دول��ة  اأن  وُيظهر 
الفكرة الرعائية لق�سية الإعاقة على 
على  ال��ق��ائ��م��ة  الفل�سفة  ح�����س��اب 
اإع��ادة  ويجب  وال��دم��ج،  الحقوق 
النظر بهذا القانون وربطه بالإتفاقية 
الدولية الخا�سة بحقوق الأ�سخا�ش 
طرحاً  تحمل  التي  الإع��اق��ة  ذوي 
المقاربة  اعتمادها  عبر  تجديدياً 
واإزال��ة  الإعاقة  لق�سية  الحقوقية 

كافة اأ�سكال التمييز �سدهم«. 
الدولية  التفاقية  اإلى  وتطرقت 
التي �سدرت في العام 2006 ووقع 
عليها لبنان في العام 2007 »ولكن 
النواب  مجل�ش  عليها  ُي�سادق  لم 
من  واأم��ل��ت  �سيا�سية«،  لأ���س��ب��اب 
عليها  »الم�سادقة  الحاليين  النواب 
واعتمادها كاإ�ستراتيجية فعالة لنيل 

ذوي الإعاقة حقوقهم«.
»الإعالن  ت�سمنه  ما  عر�ست  كما 
ذات  بنود  من  العربي«  الأوروب���ي 
لذوي  با�ستقاللية  »العي�ش  ب�  �سلة 

الإعاقة«.
كبارة: 60 مليارًا لـ 8000  

معوق وماذا عن الـ 100 األف؟
المنتدى  لرئي�ش  مداخلة  وكانت 
»اأن  اإلى  فيها  اأ�سار  كبارة  نواف  د. 
الج�سم  م��ن  �سعبياً  ق��رف��اً  ه��ن��اك 
ال�سيا�سي في لبنان لأ�سباب معروفة 
اليوم. ونحن نعي�ش هذا الو�سع منذ 
تخلف  من  نعاني  حيث  بعيد  زم��ن 

مع  التعاطي  في  ال�سيا�سية  ال�سلطة 
بدعم  تكتفي  التي  الإع��اق��ة  ق�سية 
ذوي  لالأ�سخا�ش  الإي���واء  ب��رام��ج 
العاقة دون اأن تلتزم بتنفيذ القانون 
وبنود  لبنان  في  بالإعاقة  الخا�ش 
بالإعاقة  الخا�سة  الدولية  التفاقية 

التي وقعها لبنان �سنة 2007«.
ولفت اإلى »اأن ق�سية الإعاقة هي 
اأن  من  وب��دل  باإمتياز،  حق  ق�سية 
تتعاطى الدولة مع الق�سية على هذا 
الأ�سا�ش فاإنها تدفع �سنوياً ما يقارب 
 8000 لرعاية  ليرة  مليار  ال�ستين 
في  الإع���اق���ة  ذوي  م���ن  ���س��خ�����ش 
عن  تماماً  غافلة  الرعاية  موؤ�س�سات 
عددهم  يفوق  والذي  الباقين  م�سير 

المئة األف«.
نحا�س: بلد غير واٍع على 

الحاجات الح�شارية
النائب نقول نحا�ش ركز على »اأن 
يقت�سر  ل  الإعاقة  مو�سوع  اأ�سا�ش 
الإج������راءات  اأو  ال��ق��ان��ون  ع��ل��ى 
عقلية  مو�سوع  هو  اإنما  القانونية 
على  واع  غير  بلد  فاإننا  وح�سارة، 
تخدم  التي  الح�سارية  الحاجات 
الإن�سان، اإذ ان كل اإن�سان لديه اإعاقة 
بمعنى اأن كل اإن�سان لي�ش لديه كامل 
هي  الإعاقة  ق�سية  واإن  ال�سفات. 
يتم  اأن  وي��ج��ب  حقوقية  ق�سية 

التعامل معها على هذا الأ�سا�ش«.
فرنجية: التّنمر هو اأب�شع ما 

يتعر�س له المعوقون
النائب طوني فرنجية قال:

معوقاً  كان  ولو  حتى  »الإن�سان 

مجتمعه  في  العطاء  على  قادر  فهو 
قيمة م�سافة  يكون  اأن  وبا�ستطاعته 
في هذا المجتمع. واأنا متاأكد من اأن 
الكثير من المعوقين في لبنان لديهم 
طاقات في مجتمعاتنا ونقوم بقمعها 
و�سور  وم��وروث��ات  لتربية  نتيجة 

نمطية خاطئة«.
و�سدد على اأن »اأب�سع ما يتعر�ش 
له المعوقون في لبنان هو »التنمر« 
الإهمال  اإلى  بالإ�سافة  المجتمع  في 

والالمبالة من قبل الدولة«.
فتفت: لتنالوا حقوقكم 

اإ�شغطوا علينا نحن 
ال�شيا�شيون

اإل��ى  لفت  فتفت  �سامي  النائب 
ذوي  الأ���س��خ��ا���ش  دور  »اأه��م��ي��ة 
الت�سريعي  ال�سقين  ف��ي  الإع��اق��ة 

والتثقيفي لل�سعب اللبناني«. 
يكون  اأن  »يجب  اأنه  اإلى  واأ�سار 
ه���ن���ال���ك ت�����س��ري��ع��ات م��ن��ا���س��ب��ة 
ول  المعوقين،  حقوق  لإ�ستح�سال 
ال�سغط  خالل  من  اإل  هذا  يح�سل 
لأننا  ال�سيا�سيين،  على  ال��ك��اف��ي 
عليها  ال�سغط  يجب  طبقة  لالأ�سف 
ِغط عليها كلما  ب�سكل دائم، وكلما �سُ
الواقع  ه��و  ه��ذا  لأن  اأك��ث��ر،  عملت 
ال�سيا�سي في لبنان خوفاً على مقاعد 

ال�سيا�سيين الإنتخابية«.
مفتوح  بنقا�ش  الندوة  واإخُتتمت 
مع  ���س��ورة  واأخ���ذ  الح�سور  م��ع 
لفتات توؤكد على حق ذوي الإعاقة 
عوائق  دون  باإ�ستقاللية  بالعي�ش 

ت�سعرهم عملياً باإعاقتهم.

في المنتدى لحقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة
ندوة حول »مفهوم العي�س باإ�ستقاللية لذوي الإعاقة« 

بم�ساركة نحا�س وفرنجية وفتفت

42 �شنة من عمر »جمعية الإ�شالح الإ�شالمية«

البيان ال�سنوي: 4 كليات في »جامعة طرابل�س« 
و»م�سجد الفاروق« و»م�سجد الخيرات«

المتحدثون في الندوة

الغالف رئي�س الجمعية ال�سيخ محمد ر�سيد الميقاتي

جانب من الح�سور

يرفعون الالفتات في ختام الندوة
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الولدة  لحديثي  اإنعا�ش  ق�سم  اإلى  اإ�سافة 
اأح��دث  ي�سم  وال��ذي  حالياً  الموجود   NICU
جديد  ق�سم  اإ�ستحداث  يتم  �سوف  الأج��ه��زة، 
PICU لإنعا�ش الأطفال باأعلى المعايير الطبية 

ومجهز باأحدث اآلت العناية بالأطفال.
ق�سم اإنعا�ش لحديثي الولدة  .1

 NICU (Neonat. Intensive. Care.(
 Unit

ق�سم اإنعا�ش اأطفال   .2
 PICU (Pediatic. Intensive. Care.(

 Unit

ر�شالة الم�شت�شفى
ان  الخيري«  الإ�سالمي  »الم�ست�سفى  ر�سالة 
تكون موؤ�س�سة اإن�سانية ل تبغي الربح، وهي ل 
تزال تتابع بثبات واإيمان تاأدية واجبها، لتبقى 

�سمام اأمان لم�ساعدة من هو م�ساب باألم.

- اأوًل تم تحديث مركز غ�سيل الكلي باأحدث الأجهزة وماكينات غ�سيل الدم، يجري �سنوياًحوالي 25 األف جل�سة غ�سيل كلي لمئة و�سبعين مري�ساً.
(XRAY - CT SCAN - MRI الرنين المغناطي�سي(     Radiology Department ثانياً: تم تحديث وتجهيز ق�سم الأ�سعة -

»الم�ست�سفى الإ�سالمي الخيري – طرابل�س«:  
�سمام اأمان لم�ساعدة كل مري�س

الأق�سام الجديدة في الم�ست�سفى

I.C.U Reanimation ق�سم النعا�س

خطت  ال�ساعة  وحتى  ع��ام��اً   74 قبل  تاأ�سي�سها  منذ 
خطوات  طرابل�ش«   – الخيري  الإ�سالمي  »الم�ست�سفى 
مختلف  ف��ي  م��رت  التي  المتتالية  ال��م��راح��ل  عبر  ثابتة 
الفقير  بقر�ش  اأن�سئت  التي  الم�ست�سفى  ان  اإذ  الظروف، 
اأ�سبحت اليوم من اأكثر الم�ست�سفيات حداثة وتطورًا طبياً 
اأف�سل  تقديم  في  م�سيرتها  وتوا�سل  وتكنولوجياً،  وعلمياً 
واأرقى الخدمات الطبية، واأ�سحت مق�سدًا لمختلف طبقات 

ال�سمالي. المجتمع 
دولة  له  المغفور  من  وبتوجيه   ،1945 ع��ام  اأن�سئت 

خيرية  جمعية  تاألفت  حيث  كرامي،  عبدالحميد  الرئي�ش 
الإ�سالمي«. الم�ست�سفى  »لجنة  باإ�سم 

خم�ش  )اأ(  وم�سنفة  العامة  المنفعة  �سفة  على  حائزة 
نجوم من وزارة ال�سحة العامة.

في  المواطنين  لجميع  الخدمات  كافة  تقديم  هدفها 
ال�سمال دون تمييز طائفي.

الطبية  اإخت�سا�ساتها  وزادت  الم�ست�سفى  تطوير  تم 
التالية: الأق�سام  وباتت ت�سم 

الأمرا�ش  ق�سم  الإنعا�ش،  ق�سم  الم�ستو�سفات،  ق�سم 

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

ال�سيدلية. ق�سم  الوفيات،  براد 

SCANNER EXAMINATION ROOM

مركز غ�سيل الكلي

MRI EXAMINATION ROOM

PICUNICU

»eÓ°S’G ≈Ø°ûà°ùŸG
 ¿ÉeCG ΩÉª°U :…ÒÿG

¢†jôe πµd

:ájÒÿG OÉ°TQ’G á«©ªL
 ÒÿGh kÉeÉY 40

Iô£a Éæ«a

…ôµæ`°S õjÉa É¡à`°SÉ«`°S ≈∏Y ±ô°ûj á∏≤à`°ùe  á«`°SÉ«`°S  á«YƒÑ°SCG

 AÉ©HQC’G Oó©dG ``á©HÉ°ùdG áæ°ùdG¿ƒ©HQC’GhIÒd áëØ°U



 AÉ©HQC’G

 

 »eÉÙG
 Ú°ùM
:…hÉæ°V

 ájQƒJÉàcO
á∏eÉ°ûdG OÉ°ùØdG



¬dE’GóÑY .O
:Öàµj »JÉ≤«e
ÚàjBG ‘ IAGôb

Úà«fBGôb
  (2)

 »°SƒHO
´hô°ûe Ωó≤j
 kÓjóH õcôe

áæjÉ©Ÿ
äGQÉ«°ùdG



ÉÑ«∏°U ÚeCG AGƒ∏dG:
 m ø nªnJh áª∏c

π«MQ áÑ°SÉæÃ
 ∑ôjô£ÑdG

 ÒØ°U

 

 :»JÉ≤«e
™jQÉ°ûÃ áëF’

¢ù∏HGôW É¡LÉà–
¤G Ωó≤à°S

…ôjô◊G



:zÚbÉ©ŸG ióàæe{
 ∫ƒM Ihóf

 Ωƒ¡Øe
 ¢û«©dG

á«dÓ≤à°SÉH



 ¢ù∏HGôW ájó∏H ô¶àæj GPÉe
 ?ó«©dG ó©H

cover  24/5/19 6:11 AM  Page 2


