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رمضان ليس للجوع                             
بل إلشباع الروح 

�ض���هر رم�ض���ان الذي اأنزل فيه الق���راآن هدى للنا�س وبين���ات من الهدى 
والفرق���ان فمن �ضه���د منكم ال�ضه���ر فلي�ضم���ه )البقرة اآي���ة 184(  اآية 
عظيم���ة جاءت بعد قول اهلل عّز وجّل {ياأيه���ا الذين ءامنوا كُِتَب عليكم 
ال�صي���ام كما كتب عل���ى الذين من قبلك���م لعلكم تتق���ون} )البقرة 182( 
فال�ض���وم لي����س خا�ضًة م���ن خ�ضائ����س امل�ضلم���ن ولي�س حك���رًا عليهم 
وامل���وىل �ضبحانه وتعاىل فر�ضه على جميع م���ن اآمن بالتوحيد ولكن اهلل 
اخت�س امل�ضلمن من بن �ضائر املوحدين ب�ضوم رم�ضان حتديدًا لريتقي 

بالنفو�س، والعقول، والأج�ضاد. 
اأم���ا اجل�ضد فهو يرتقي بالتحول من التبعية املطلقة لل�ضهوة املتملكة منه 
اإىل ان�ضباط ت���ام وحتكم �ضامل بال�ضهوات امل�ضموحة واملمنوعة، املتاحة 
واملنه���ي عنها، ففي هذا ال�ضهر الف�ضيل يتحول الإن�ضان املوؤمن من مّتِبٍع 
لل�ضهوة اإىل متحكم بها، فيقوى على �ضهوته وعلى رغباته ويعطي الأوامر 
للج�ض���د بالتخلي عن الطعام وال�ضراب ب���اإرادة عالية ملدة زمنية حمددة 
وال�ضهوات امل�ضموح���ة �ضمن الأطر ال�ضرعية مما يعيد للإن�ضان ال�ضلطة 

التامة للتحكم بج�ضده...
 اأم���ا ترقي���ة العق���ول فهي اأمر اآخر ومه���م ل ميكنن���ا التغا�ضي عنه فمن 
يخ���رج من رم�ض���ان دون ال�ضع���ور باأنه ف���رد فّعال �ضم���ن جماعة كونية 
واح���دة ت�ض���كل منظومة متكامل���ة متعاونة يك���ون قد ق�ض���ر ب�ضيامه اأو 
اأخط���اأ مقا�ضد ال�ض���وم، فعلى ال�ضائم اأن يعي ب���اأن التلقي بال�ضلوات 
اخلم����س، الفرائ�س منها والنواف���ل كالرتاويح، م���ع امل�ضلمن جميعًا يف 
م���كان واح���د �ضاجدين خلالقٍ  واحد وه���و اهلل �ضبحانه وتعاىل هو در�س 
للت�ضام���ن والوح���دة والوقوف �ضف���ا ً واحدًا يف �ضتى الظ���روف. وكذلك 
الت�ض���اوي باجلوع والعط�س بن الفقري والغن���ي لي�س ال لتعظيم منظومة 
العم���ل اجلماعي املتكامل وب���اأن هذا الدين يرى اخلري والتفوق يف جميع 
اأف���راده وليكت�ضب املوؤمن در�ضا باأنه وج���د للإعمار يف الأر�س وتطويرها 
ول ي�ضع���ه ان يعي����س عل���ى هام�س احلي���اة فعليه ان يكون ف���ردًا نافعًا يف 
جمتمع���ه معطاًء ملحيطه ل يحق له ان يكون �ضلبي���ًا منكفئًا عن جمتمعه 
ب���ل عليه العمل ال���دوؤوب لتطوير نقاط قوته و�ضق���ل الطاقة املوجودة يف 
داخل���ه واإجناحه���ا وت�ضخريها يف خدمة جمتمعه للرق���ي به ودفعه قدمًا 
اإىل الأم���ام، ورفع راية معتقداته ون�ضر غاية وج���وده بعبادة رب العاملن 
و�ض���ل �ضيف العلم وال�ضتنارة على روؤو�س اجلهل واجلاهلن داخل الدين 
الإ�ضلم���ي وخارج���ه، فامل�ضوؤولي���ة ك���ربى والتق�ضري احل���ايل اأكرب فكل 

م�ضلم هو مطالب بالتقان يف عمله مها قّل اأو عظم �ضاأنه. 
اأما اذا اردنا احلديث عن النف�س فهي نف�ضها املطمئنة {يا اأيتها النف�س 
املطمئنة} )�ضورة الفجر( وهي ذاتها الأّمارة بال�ضوء {وما ابرئ نف�ص���ي 
ان النف�س المارة بال�ص���وء اال ما رحم رب���ي ان ربي غفور رحيم} )�ضورة 
يو�ض���ف( وه���ي نف�ضه���ا اللوام���ة {وال اق�ص���م بالنف�س اللوام���ة} )�ضورة 

القيامة(.
لذل���ك فعلينا ان نع���ي اأين اأراد املوىل ان يجد ه���ذه النف�س وكيف ارادنا 
املوىل عّز وجّل اإذ قال {واأما من خاف مقام ربه ونهى النف�س عن الهوى} 

)�ضورة النازعات(.
فنح���ن ما وجدنا على ه���ذه الأر�س عبثًا، نحن اأمة حممد �ضلى اهلل عليه 
و�ضل���م ال�ضهداء عل���ى الب�ضرية ل يح���ق لنا ال�ضكوت ع���ن الظلم املتف�ضي 
يف الأر����س الي���وم كما اأنه من غري امل�ضموح ان نح���اول رفعه بظلم اعظم 
والتجروؤ على اهلل ور�ضول���ه والعباد. مل يعد م�ضموحًا ال�ضكوت عن اجلهل 

املتف�ضي يف اأمتنا.
بذلك كل���ه تظهر عظمة ال�ضوم، بتطبيق القاع���دة ال�ضرعية ومن خاف 
هر  مق���ام رب���ه ونهى النف�س عن اله���وى، هذا يعني التحك���م بالنف�س و�ضَ
مكن���ون قوته���ا وعظمة �ضفوته���ا لرتتقي بتق���وى اهلل وخماف���ة الرحمن 
تب���ارك وتعاىل فم���ن ل ي�ضعر باأنه معن���ي بالوثنية العمي���اء املنت�ضرة يف 
الأر����س يت�ضادم م���ع معنى ال�ضوم وم���ن يظن انه غري معن���ي بالف�ضاد 
الذي يعم الب�ضرية فينق�ضه �ضيء من عظمة ال�ضوم وترقية النف�س ومن 
ل يتاأك���د باأن���ه م�ضوؤول ب�ض���كل اأو باآخر عن اجلهل املوج���ود بن امل�ضلمن 
الي���وم فه���و يف الكارثة، علينا حمارب���ة اجلهل ب�ضت���ى الو�ضائل ال�ضرعية 
املتاح���ة بن يدينا وباملقابل من يحاول تغيري هذه ال�ضذوذات يف املجتمع 
بالظل���م اأو بحد ال�ضيف فقد فاته كل اخلري من ترقية النف�س والرقي يف 
�ضلم التقوى لأن ال�ضهداء على الب�ضرية بعد النبي حممد �ضلى اهلل عليه 
و�ضل���م اإىل ي���وم القيامة ل يظلم���ون ول يطغون ول يف�ض���دون، نحن خري 
اأم���ة اخرجت للنا�س ناأم���ر باملعروف وننهى عن املنك���ر ونحن ندعو اإىل 
�ضبي���ل رب العاملن باحلكمة واملوعظة احل�ضنة وكذلك نحن من نهينا ان 
نك���ون فظن غليظي القلب كي ل ينف�س النا�س من حولنا فقانوننا واحد 
متكامل ل بتجزاأ وما اأمرنا بال�ضدة والقوة واإرهاب الأعداء، اإل على من 
قاتلنا اأو اأجربنا على العودة عن ديننا، وهذه معايري رم�ضانية اإ�ضلمية 

يجب اأن تعمم وتكون معيارًا ل�ضوم املوؤمن.

ال�شيخ رامي اأحمد الفّري
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جدد الرئي�س جنيب ميق�تي »ت�أكيد التوافق 
م���ع جمي���ع ن���واب طرابل�س عل���ى و�ضع 
ال�ضي��ضة ج�نب� واع���داد الئحة ب�ولوي�ت 
م�ض�ريع املدينة وعر�ض���ه� على احلكومة 
لتنفيذه� الفت�ً اىل »انه بحث هذه املط�لب 
مع رئي����س احلكومة �ض���عد احلريري الذي 

ابدى اال�ضتعداد الت�م للتع�ون«. 
ويف خ���لل رعايت���ه حف���ل افتتاح ال�ض���وق العري�س 
يف طرابل����س بع���د اجن���از تاأهيل���ه وترميم���ه م���ن 
قب���ل »جمعية الع���زم وال�ضع���ادة الجتماعية« قال: 
الأ�ضا����س لدين���ا ه���و طرابل����س ككل، وق���د طوين���ا 
�ضفحة النتخابات وتوافقت مع نواب طرابل�س من 
دون ا�ضتثن���اء عل���ى اأن ن�ضع ال�ضيا�ض���ة جانبًا، وان 
يكون كلمنا فقط يف اأمور املدينة. و�ضتكون هناك 
اجتماعات قريبة لو�ض���ع مطالبنا اأمام احلكومة، 

إفتتاح »السوق العريض« في طرابلس 
بعد تأهيله وترميمه من قبل »جمعية العزم«



3 التمدن -  عدد خا�ص - رم�ضان 2019

كم���ا بحثت هذه املطالب م���ع دولة رئي�س احلكومة 
�ضع���د احلري���ري ال���ذي اب���دى ال�ضتع���داد الت���ام 
للتع���اون وطلب ان نقدم امل�ضاري���ع املنوي تنفيذها 
وفق اأولويات معينة من اجل متابعتها واجنازها«.

واأ�ض���اف: »ممن���وع عل���ى اأح���د اأن مي���د ي���ده نحو 
طرابل����س بال�ضر، وممنوع ال تك���ون اأيادينا جميعًا 
يف خدم���ة خري هذه املدينة، لأن اأهلها اأهل اخلري، 
وهم ق���ادرون عل���ى احت�ض���ان اللبناني���ن والعامل 

بقلب مفتوح«.
وتاب���ع: »من���ذ تاأ�ضي�س »جمعي���ة الع���زم وال�ضعادة 
الجتماعي���ة« يف الع���ام 1٩88 واأن���ا اأذك���ر اأ�ضباب 
التاأ�ضي����س، واحلدي���ث ال���ذي دار م���ع �ضقيقي طه 
اأط���ال اهلل يف عمره، عندما ق���ال يل اإنه ينبغي اأن 
نك���ون اإىل جانب اأهلنا يف طرابل�س، يف كل حلظة، 
ول ميك���ن اأن نرتكه���م يف اأي موقع كن���ا. ويف ذلك 
الوق���ت، مل يكن لدين���ا م�ضروع �ضيا�ض���ي اأو نية يف 
خو����س غمار العم���ل الع���ام، �ضوى خدم���ة النا�س 
واأهلن���ا يف طرابل�س. وهذا الأم���ر ي�ضمل ناحيتن: 
احلجر والب�ضر. واليوم افتتح ال�ضوق العري�س بعد 
ترمي���م احلجر، ليكون نقط���ة ال�ضتقطاب يف هذه 

املدينة. 
لقد اأخذن���ا درو�ضًا كثرية من اإعادة تاأهيل ال�ضوق، 
وواجهتن���ا حتدي���ات كب���رية: التح���دي الأول كان 
يتمث���ل يف التعاطي مع التجار الذين وجدنا لديهم 

كل تع���اون. ولك���ن ل ينبغي ان نن�ض���ى اأنه على مر 
الزمن كانت هناك خمالف���ات وارتكابات كثرية، 
واأن���ا اأ�ضك���ر كل التج���ار على تعاونه���م وتفهمهم، 
وترفعه���م ع���ن اأية م�ضلح���ة �ضخ�ضية م���ن اأجل 

م�ضلحة املدينة«.
واأ�ض���اف: »اأم���ا التحدي الثاتي فه���و التعاطي مع 

البلدي���ة، حيث كن���ا نتخوف م���ن اأن البلدية رمبا 
تك���ون يف موق���ع �ضيا�ضي اآخ���ر، ول تتعاون يف هذا 
املل���ف، ولكننا وجدنا العك����س، فقد اأبدت البلدية 
كل تع���اون، وكان���ت خ���ري م���ن م���د يده م���ن اأجل 
اإجن���اح هذا امل�ضروع. ومل تتقاع�س يومًا عن تلبية 
اأي طلب لنا، والتعاون معنا خلدمة جتار ال�ضوق«.



وتاب���ع: »اأما التح���دي الكبري الق���ادم اأمامنا، فهو 
م�ضاأل���ة ال�ضيانة واحلفاظ عل���ى ال�ضوق بكل معنى 
الكلمة. هذا املو�ضوع يف يد البلدية ك�ضلطة م�ضوؤولة 
عن املحافظة على ال�ض���وق ومتابعة �ضيانته. وهذا 
ل يعن���ي اأنن���ا نتقاع����س اأو ن�ضتقي���ل م���ن مهماتنا، 
و�ضنكون دائم���ًا اإىل جانبكم يف ه���ذا املو�ضوع اإذا 
طلب منا ذل���ك، وحتى لو مل يطلب ودعت احلاجة 
اإىل ذلك، خا�ضة واأن تفكرينا وطموحنا مع جمعية 
اإحي���اء واإمن���اء منطقة الت���ل، وبالتع���اون مع بلدية 
طرابل����س، واملوؤ�ض�ض���ات الدولي���ة، هن���اك م�ضروع 
طم���وح جدًا لتطويره وجعله امت���دادًا ل�ضاحة التل، 

بعد اإعادة تاأهيلها بكل ما يلزمها«.
وخت���م: »»لقد تكلمنا عن احلج���ر، ولكن لن نن�ضى 
اأن »جمعي���ة العزم وال�ضع���ادة الجتماعية« مهتمة 
دائم���ًا بالب�ض���ر. واأنت���م تعرف���ون اأن كل فروعه���ا، 
�ضحي���ة كان���ت اأم اجتماعية اأو تربوي���ة تعتني بكل 
املطال���ب واحلاجات ولكن »ل يكل���ف اهلل نف�ضًا اإل 

و�ضعها«. 
فنح���ن �ضم���ن اإمكاناتن���ا نتعاط���ى م���ع النا�س يف 
الق�ضايا الإن�ضانية والرتبوية، ل �ضيما على م�ضتوى 
مركز الع���زم للبيوتكنولوجيا، ال���ذي يخرج حملة 
الدكت���وراه، ويق���دم املن���ح خل���ارج لبن���ان، ليكون 
هن���اك نخبة ذات م�ضتوى عال من الخت�ضا�ضين 
الطرابل�ضي���ن يف �ضت���ى الخت�ضا�ض���ات. وهذا ما 
ين�ضحب على املدر�ضة واجلامعة، واملنح اجلامعية، 
اإ�ضاف���ة اإىل املل���ف ال�ضحي.امل�ض���رية م�ضتم���رة، 
ونح���ن ل ننظ���ر اإل اإىل الأم���ام ب���اإذن اهلل، لنكون 

معكم ويف خدمتكم«.
وكان حف���ل افتتاح ال�ضوق العري�س اقيم يف ح�ضور 
ع�ضو كتلة »الو�ضط امل�ضتقل« النائب نقول نحا�س، 
اإيلي عبي���د ممثًل ع�ض���و كتلة »الو�ض���ط امل�ضتقل« 
النائ���ب جان عبيد، رئي�س احت���اد بلديات الفيحاء 
اأحم���د قمر الدين، رئي�س بلدية امليناء عبد القادر 
علم الدين، رئي�س غرفة طرابل�س ولبنان ال�ضمايل 
توفيق دبو�ض���ي، الدكتور خل���دون ال�ضربف، رئي�س 
احت���اد نقابات العم���ال وامل�ضتخدم���ن يف ال�ضمال 

�ضعبان بدرة، وح�ضد من التجار.
ويف املنا�ضب���ة حتدث رئي�س احتاد بلديات الفيحاء 
اأحم���د قمر الدين فقال: »اإن التع���اون بن القطاع 
الع���ام والقط���اع اخلا����س ه���و يف اأف�ض���ل جتلياته 
اليوم ويتمثل يف افتت���اح هذا امل�ضروع الرائد الذي 
اأحي���ا ال�ض���وق وكان ل���� »جمعي���ة الع���زم وال�ضعادة 
الجتماعي���ة« وعل���ى راأ�ضه���ا دول���ة الرئي�س جنيب 
ميقات���ي الف�ضل قي حتقيقه. لق���د تعاونت البلدية 
م���ع جمعي���ة الع���زم وال�ضعادة عل���ى اإزال���ة العديد 
م���ن العقب���ات اأم���ام تنفيذ ه���ذا امل�ض���روع و اأزلنا 
املخالف���ات عن الأم���لك العامة حت���ى و�ضلنا اإىل 

هذه النهاية ال�ضعيدة.

اإنن���ا منل���ك يف طرابل����س ث���روة تراثي���ة و مدينة 
قدمية قل مثيله���ا فواجب علينا اأن نحافظ عليها 
ونحيي تراثها لتكون قبلة �ضياحية وجتارية لزوار 

املدينة«.
اأ�ض���اف: »دول���ة الرئي����س، لق���د ذك���رت يف عدة 
منا�ضبات ان املجل�س البلدي احلايل واجه العديد 
م���ن العقب���ات الإداري���ة وال�ضيا�ضي���ة يف البداي���ة 
وكان���ت اأحد ا�ضباب التاأخ���ر بامل�ضاريع اإىل جانب 
بع�س الأ�ضب���اب الداخلية يف البلدية ولكننا اليوم 
اأمام ور����س عمل كبرية يف جميع انح���اء املدينة. 
الي���وم ننع���م بالتواف���ق الثم���ن ب���ن �ضيا�ضي���ي و 
م�ضوؤويل املدين���ة وبينهم وبن دولة رئي�س جمل�س 
ال���وزراء ال�ضي���خ �ضع���د احلري���ري املح���ب له���ذه 
املدينة و اهلها والذي ينعك�س ايجابًا على املدينة 

وم�ضاريعها«.
وق���ال: »ن�ضه���د الي���وم العدي���د م���ن امل�ضاري���ع يف 
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عام  تاأ�س�ست  تربوية  ثقافية  موؤ�س�سة خريية  اخلريية،  الإر�ساد  جمعية 
1979 املوافق للعام 1399 هجري يف اجلهمورية اللبنانية )علم وخرب 
79/64 اأ.د ( ومقرها الرئي�سي يف طرابل�س ، تعنى اجلمعية بتقدمي العون 
املادي واملعنوي للمحتاجني والالجئني والفقراء والأرامل والأيتام يف 
الر�سمية  القوانني  بجميع  اجلمعية  وتلتزم  لبنان،  و�سمال  طرابل�س 
املتبعة للموؤ�س�سات واجلمعيات اخلريية. كما اأنها ع�سو يف العديد من 

الإحتادات اخلريية وع�سو موؤازر يف جمعيات عربية.
ورقي  نه�سة  يف  بفعالية  للم�ساهمة  املجتمع  مع  التكافل  ر�سالتنا: 
الوطن، بناء قدرات الأفراد والأ�رس املتعففة ليكونوا �ساحلني، منتجني، 

وفاعلني يف جمتمعهم.
املنهجية،  الإدارية  بطرقها  اخلريي  العمل  يف  رائد  اأمنوذج  روؤيتنا: 

م�ساريعها املبتكرة وفعالية اإ�ستثمارها للموارد.
اأهدافنا: رفع امل�ستوى املعي�سي لالأيتام والأ�رس املتعففة - متكني الأ�رس 
املتعففة من خالل برامج وم�ساريع تنموية - امل�ساهمة يف بناء جيل 

مثقف متعلم ومنتج.
جمالتنا:

دعم ورعاية اليتيم - متكني الأ�رس املتعففة - برامج تفاعلية للفئات 
ع�سب  )ملعب  والإ�ستدامة  الإ�ستثمار   - املجتمعي  -الإر�ساد  املحتاجة 
ا�سطناعي - م�سبح ن�سف اوملبي – م�سغل خياطة( - اإغاثة النازحني 
ال�سوريني - الربامج املو�سمية )رم�سان - اأ�سحية العيد – ك�سوة يتيم 

– افطار �سائم – زكاة( - التطوير والتمكني - الدرا�سات والإح�ساء.

قال رسول الله صىل الله عليه وسلم:

»أنا وكافل اليتيم يف الجنة كهاتني

وأشار بأصبعيه وفريق بينهام«

مشاريعنا خالل شهر رمضان املبارك للعام 2019 )خرَي_زاد2(
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رئيس بلدية طرابلس

المهندس أحمد قمرالدين

وأعضاء المجلس البلدي 

يتقدمون من اللبنانيين عامًة والمسلمين خاصًة

 بأطيب التهاني بحلول

شهر رمضان المبارك
1440هـ - 2019م

شهر الخير والبركة

أعاده اهلل على الوطن العزيز لبنان 
وطرابلس الغالية

باألمن واألمان واالزدهار

وكل عام وأنتم بخير
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»ليايل طرابل����س الرم�ضانية« بحّلتها الثالثة تنطلق اإًذا هذا العام يف 16 اأيار 
وتختت���م يف 24 منه لت�ضم���ل فعالي���ات رم�ضانية متنّوعة جتمع ب���ن الندوات 

الدينية من جهة والأم�ضيات الرتاثية الثقافية من جهة اأخرى.
الإنطلق���ة يف 16 اأي���ار مع ن���دوة دينية جلمعي���ة »اأنا واأنت اإي���د باإيد« بعنوان 
»الق���راآن غرّي حياتي«، ُيحا�ضر فيها ال�ضيخ حمم���د حبل�س وال�ضيدة يا�ضمن 
غم���راوي، يف مت���ام ال�ضاعة الثالثة بع���د الظهر، يليه���ا يف 23 منه حما�ضرة 
اأخ���رى تتحّدث فيه���ا ال�ضيدة غم���راوي وال�ضيدة دينا فّتال ح���ول مو�ضوع »ل 

ُحزن يف الإ�ضلم«، يف التوقيت نف�ضه.
ويف 18 اأي���ار، طرابل�س عل���ى موعد مع اأنا�ضيد وتوا�ضي���ح دينية مع رّواد الفّن 
الأ�ضي���ل واملو�ضح���ات الأندل�ضي���ة كورال »عي���ون النغم«، وه���ي جمموعة من 
ال�ضب���ان وال�ضابات جمعتهم الأحل���ان العذبة والكلم���ات املرهفة؛ وذلك عند 

ال�ضاعة العا�ضرة ليًل.
���ة يف �ضهر رم�ض���ان، حفل فولكل���وري اأوكراين  ولأن للثقاف���ات الغربي���ة ح�ضّ
ممّي���ز، ي�ضتقبل���ه املرك���ز يف 20 اأيار ال�ضاع���ة العا�ضرة لي���ًل، يتعّرف خلله 

.»Shpyliasti Kobzari« احل�ضور على اآلة البندورة الفلكلورية مع فرقة
كم���ا ي�ضتعي���د املركز وزواره حي���اة النبي )�ضّلى اهلل علي���ه و�ضّلم( من خلل 
الفيل���م ال�ضينمائي »الر�ضالة«، الذي ي���روي ق�ضة الر�ضالة النبوية والإ�ضلم، 

ا يف متام ال�ضاعة العا�ضرة ليًل. للمخرج م�ضطفى العّقاد، ُيعر�س اي�ضً
ويف الأ�ضب���وع الثال���ث م���ن ال�ضه���ر الف�ضي���ل، 3 اأم�ضيات رم�ضاني���ة من الفن 
الأ�ضي���ل والرتاث يف انتظار الطرابل�ضين تبداأ يف 22 اأيار مع الفنانة �ضاندي 

بين الندوات الدينية 
واألمسيات التراثية 

األصيلة »ليالي طرابلس 
الرمضانية« في

كم��� يف كّل ع���م، �شهر رم�ش�ن املب���رك يح�شر يف »مرك��ز ال�شفدي 
الثق���يف« ال��ذي ينكّب على و�ش��ع برن�مج ك�م��ل متك�مل يجمع بني 
روح التق��وى والإمي�ن الت��ي يتمّيز به� هذا ال�شهر الف�شيل واأجواء 

اللفة والإن�ش�نية التي تلف ال�شوارع الطرابل�شية.

»مركز الصفدي 
الثقافي«

اللط���ي عل���ى العود، واحلكوات���ي نزيه قمر الدي���ن، وت�ضتكم���ل باأم�ضية لأمال 
رع���د يرافقها تخت �ضرقي يتكون من جمموعة من الآلت املو�ضيقية؛ لتختتم 
الفعالي���ات الرم�ضانية مع فرق���ة وتد الن�ضائية املوؤلفة م���ن 5 �ضيدات يعزفن 

اأجمل الأغاين الطربية على اآلت الرّق والعود والناي والقانون. 
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رئيس بلدية الميناء

وأعضاء المجلس البلدي 

يتقدمون

من جميع اللبنانيين بأحر التهاني 

بشهر رمضان المبارك
1440هـ - 2019م

أعاده اهلل على الوطن الغالي لبنان 
ومدينة الميناء العزيزة

باألمن واألمان والخير واالزدهار

الرئيس 
عبدالقادر علم الدين



غرفة طرابلس ولبنان الشمالي:
»مسيرة التألق الدائم«

»اأب���دي اإعجابي مبا �ضاهدت���ه يف غرفة طرابل�س ولبنان ال�ضمايل من م�ضاريع 
واإجن���ازات �ضخمة وانا اأهنىء الرئي�س توفيق دبو�ضي عليها بالرغم من اأنني 
مل يك���ن ل���دي مت�ضع من الوقت لك���ي اأطلع على باقي امل�ضاري���ع والوقوف على 
اخلدم���ات التي تقدمه���ا ملجتمع الأعم���ال ولكنني اأوؤكد اأن لدين���ا الكثري من 
الأعم���ال التي �ضنقوم بها معاً، لأن يف طرابل�س اإمكان���ات اإقت�ضادية وب�ضرية 
ت�ضمح لها ان تلعب دورا فعال يف حتريك الإقت�ضاد الوطني ويو�ضع لبنان كله 

جمددا على خارطة الإ�ضتثمار الأجنبي واملحلي«.
دولة الرئي�س �شعد احلريري 
خ���لل زيارته لغرفة طرابل�س ولبنان ال�ضم���ايل  وو�ضعه حجر الأ�ضا�س ملبنى 
التنمي���ة امل�ضتدام���ة  واإزاح���ة ال�ضت���ارة ع���ن مرك���ز اإقت�ضاد املعرف���ة  وق�س 

ال�ضريط ملركز التطوير ال�ضناعي واأبحاث الغذاء )اإدراك(

»اإنه ل�ضرف كبري اأن نكون يف غرفة طرابل�س وال�ضمال امل�ضعة املنرية بامل�ضاريع 
الكربى من اأجل كل لبن���ان. و�ضنبقى مواكبن للغرفة يف م�ضاريعها الطموحة 
الت���ي ترافقها جهود كبرية ونوايا �ضافية يف اأبعادها العملية والتنفيذية والتي 
تنعك�س دون اأدنى �ضك اإيجابا على كافة امل�ضتويات الإقت�ضادية الوطنية وهي 
حمل اإكبار وتقدير واقولها: انا البريوتي مع م�ضروع تو�ضعة مرفا طرابل�س ول 

اخ�ضى املناف�ضة مع بريوت«.
مت�م �شالم
رئي�س احلكومة ال�ضابق

على خ�رطة الإ�شتثم�ر الوطني والعربي والدويل

ل اأخ�شى املن�ف�شة مع بريوت

متحورت الزي�رات التي �ضهدته� غرفة طرابل�س ولبن�ن ال�ضم�يل خالل 
حمط�ت متفرقة من م�ض���رته� والتي ق�م���ت به� الوفود احلكومية 
والوزارية وروؤ�ض�ء واأع�ض�ء البعث�ت الديبلوم��ضية والق�دة واملدراء 
الع�مون يف  املوؤ�ض�ض�ت واالإدارات الع�مة ووفود اإقت�ض�دية ورج�ل 
اأعم�ل واأ�ضح�ب كربي�ت املوؤ�ض�ض�ت يف القط�ع اخل��س حول االأهمية 

االإ�ضرتاتيجية للم�ض�ريع اال�ضتثم�رية الكربى.
وقد عر�س توفيق دبو�ضي، رئي�س غرفة طرابل�س وال�ضم�ل، مرتكزات 
امل����روع االإ�ضتثم�ري الوطني العرب���ي االإقليمي الدويل يف لبن�ن 
من طرابل�س الكربى، خالل م�ض�ركته يف  موؤمتر »توفر فر�س عمل 
لل�ضب�ب اللبن�ين يف �ضوق العمل املحلي والدويل واخلليجي« الذي 
عق���د يف ال�راي احلكومي بتنظيم من جمعي���ة النهو�س اللبن�ين 

للدرا�ض�ت و التمكني واملعهد العربي للتخطيط يف دولة الكويت.
وق����ل : »اإن م�روعن� االإ�ضتثم����ري الوطني يرمي اىل اإطالق اأو�ضع 
ور�ضة تو�ضعة تط����ل املرافق االإقت�ض�دية الع�مة من مرف�أ طرابل�س 
واملنطق���ة االإقت�ض�دية اخل��ضة ومط����ر الرئي�س رينيه معو�س يف 
القليع�ت يف عك�ر على طول واجهة بحرية من مين�ء طرابل�س اىل 

منطقة القليع�ت«.   
واأو�ض���ح اأن م�روع التو�ضعة »تتطلبه املرحلة امل�ضتقبلية بحيث 
ان لدين���� ح�ض���� اإ�ض�ضت�رافي� يعتمد على درا�ض����ت جدوى علمية 
متخ�ض�ض���ة ت�ضر اىل ����رورة تو�ضعة مط�ر القليع����ت لت�ضبح 
م�ض�حت���ه  ع�رة ماليني واأربعم�ي���ة واثنني وخم�ضني مرتا مربع� 
لرمزي���ة اأرق�م التو�ضع���ة وطني�، وكذلك مرف���� طرابل�س واملنطقة 
االإقت�ض�دية اخل��ضة  واأن املخطط التوجيهي االأويل االإفرتا�ضي ي�ضر 
اىل اإحت�ض�ن الواجهة البحرية مل�ض�ريع متعددة  االإخت�ض��ض�ت من 
غ�ز ونفط وبرتوكيمي�ئي�ت ومنطقة �ضن�عية وحو�س ج�ف الإ�ضالج 
ال�ضفن ومراك���ز لتقنية املعلوم�ت، اإ�ض�ف���ة اىل م�ض�ريع �ضي�حية 
متنوعة جتعل هذا امل�روع مبجموعه مدينة اإقت�ض�دية متك�ملة«.

و�ضدد على اأن م�روع التو�ضعة »يحتم االإعتم�د على مط�ر ث�ن يف 
لبن�ن هو ب�لتحديد مط�ر القليع�ت الأن خطط وبرامج التو�ضعة التي 
يتم القي�م به� �ضواء ملط�ر بروت اأو حتى ملرفئه� مهم� بلغ مداه� 
ف�إن من املحتم اأن ت�ضه���د اإن ع�جالً اأم اآجالً املحدودية واالإكتظ�ظ 
امل�ض�ف ومن هن� اأهمية الدور الكبر امل�ضتقبلي للمرافق االإقت�ض�دية 

الع�مة يف طرابل�س الكربى يف عملية النهو�س االإقت�ض�دي«.
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حوار معمق حول الدولة والإ�شتثم�ر..ومنع الإنهي�ر
»انطل���ق من املي���زات التفا�ضلية الت���ي متتاز بها مدين���ة طرابل�س، وهي غري 
متوف���رة يف اأية منطقة لبناني���ة اأخرى، حيث ت�ضم مراف���ق اإقت�ضادية عامة 
من مرفاأ ومطار و�ضكة حديد ومنطقة اقت�ضادية خا�ضة، وهي نقطة اإت�ضال 
وتوا�ض���ل م���ع العامل. اإنن���ي اأعتقد اأّن امل�ض���روع الذي اأطلعنا عل���ى مرتكزاته 
الرئي�س دبو�ضي، ينطوي على روؤية باإمكانها اأن تعمل على جمع وجتميع كافة 
امل�ضاري���ع التي يحت�ضنها امل�ضروع الكبري.  اإنن���ي اأ�ضجع الرئي�س دبو�ضي على 
اأن ي�ضتم���ر بالعمل و�ضمن الروؤية التي ميتلكها، يف اطلق م�ضاريعه الوطنية، 
لأن���ه ل خي���ار اآخر لديه، ولكن عل���ى عيونه اأن تبقى �ضاه���رة على توفري بيئة 
جاذبة للإ�ضتثمار، لنعيد الثق���ة اىل حمبينا من الدول ال�ضقيقة وال�ضديقة، 

وبالرتكيز الأ�ضا�ضي على بو�ضلة اإ�ضرتجاع مكانة الدولة وهيبتها«.
الرئي�س فوؤاد ال�شنيورة
رئي�س احلكومة ال�ضابق 

اأب�رك جهودكم
»اأب���ارك جهودك���م واأثمن الدور الكبري ال���ذي تقومون ب���ه يف غرفة طرابل�س 

ولبنان ال�ضمايل  لتكون طرابل�س عا�ضمة لبنان الإقت�ضادية«.
الن�ئب حممد عبد اللطيف كب�رة

وزير العمل ال�ضابق
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نثني على ك�فة الن�شطة 
»نثن���ي على كافة الن�ضطة الت���ي يطلقها الرئي�س دبو�ض���ي ل �ضيما املرتكزات 
الأ�ضا�ضي���ة التي ت�ضتن���د عليها مب���ادرة طرابل�س عا�ضمة لبن���ان الإقت�ضادية 
والت���ي تتمثل مبط���ار رينه معو����س يف القليعات ومعامل الكهرب���اء يف �ضلعاتا 
والب���داوي وحمطة الغ���از يف طرابل�س ومزرعة تخزين النف���ط الإ�ضرتاتيجي 
للبن���ان يف البداوي واملنطقة الإقت�ضادية اخلا�ض���ة ومرفاأ طرابل�س ومعر�س 
ر�ضي���د كرام���ي وقط���اع ال�ضياحة الديني���ة والرتاثية وما حتت�ضن���ه من مواقع 
اأثري���ة وتاريخي���ة كثرية يجب ترميمه���ا وجتميلها، وكذلك القط���اع الزراعي 

وتطوير�ضناعاتنا التي يجب اأن تتمتع باأعلى معايري وموا�ضفات اجلودة«.
املهند�س جربان ب��شيل

وزير اخلارجية واملغرتبن 

نعلن عن قن�عتن� الرا�شخة بخي�رات غرفة طرابل�س 
»لق���د جئنا اإىل »غرفة طرابل�س« لنعلن عن قناعتنا الرا�ضخة بخياراتها لأننا 
نتاب���ع عن كثب م�ضريته���ا، وعلينا التحرك لر�ضم خارط���ة طريق للعمل على 
بل���ورة اأف�ضل �ضيغة نربز من خللها نقاط القوة ون�ضكل فرق عمل لإ�ضتكمال 
درا�ض���ات اجل���دوى الإقت�ضادي���ة والتنفيذي���ة، وكذل���ك العم���ل يف املجالت 
الت�ضريعي���ة وو�ضع املخططات التوجيهية للمنطقة. وعلينا اأن ن�ضع اأيدينا مع 
بع�ضنا البع�س لتطوي���ر كل تلك املخططات، لأن ت�ضجيع امل�ضتثمرين يقت�ضي 
الإ�ضتناد على ت�ضريعات ناظمة و�ضامنة. اإن م�ضروع ت�ضييد خمتربات للغرفة 
يف »مرف���اأ طرابل�س« جتعل منه حمورًا ونقط���ة اإ�ضتقطاب وهو مرفق اأ�ضا�ضي 
يوف���ر الكثري من فر�س العمل للأي���دي العاملة، ونحن ن�ضدد على التعاون مع 
»غرف���ة طرابل����س« لأنها املن�ضة القت�ضادية، حيث ن�ض���كل فريق عمل واحدًا 

يدًا بيد نحو »طرابل�س عا�ضمة لبنان القت�ضادية««.
الرئي�س جنيب ميق�تي
رئي�س احلكومة ال�ضابق 



ندعم املب�درة قوًل وعماًل
»نح���ن ن�ضجع الرئي�س دبو�ضي دائما على هذا الن�ضاط الذي ي�ضب يف اأن تكون 
طرابل����س عا�ضم���ة لبنان الإقت�ضادي���ة، ونحن ندعم املبادرة ق���وًل وعمًل. اأما 
الفعل فت�ضاهدونه وتلم�ضونه من خلل التعاون بن القطاعن العام واخلا�س يف 
 �ضبيل تطوير القت�ضاد وما هو منا�ضب لتحقيق تطوير هذا القت�ضاد وحتديثه.
وما ن�ضهده اليوم هو جت�ضيد ملمو�س خلطوات عملية تتجلى بتوقيع بروتوكولت 
للتفاهم وتكرمي املتدربن واملراقبن ال�ضحين على �ضلمة الغذاء يف املنطقة«.

غ�ش�ن احل��شب�ين
نائب رئي�س جمل�س الوزراء

دور اإقليمي دويل 
»اأع���رب عن متنياتي بنج���اح كافة امل�ضاريع الإ�ضتثماري���ة الكربى التي تعكف 
عل���ى اإعدادها غرفة طرابل�س ولبنان ال�ضمايل، واأدعو لهم بالتوفيق للنهو�س 
بالإقت�ض���اد الوطن���ي وو�ض���ع طرابل�س عل���ى خارط���ة الإهتم���ام الإ�ضتثماري 
اجل���اذب واأن يتم اخل���روج من النظر ال�ضيق اىل الق�ضاي���ا القت�ضادية واأن 
منتل���ك جميعنا روح النفت���اح لتخطي اأية �ضائبة حتد من ح�ضور لبنان املميز 

يف علقاته الإقت�ضادية على امل�ضتوين القليمي والدويل«.
مروان اإ�شكندر

الدكتور اخلبري الإقت�ضادي
يف من�خ من ال�شراكة

»لق���د ده�ضت ملا �ضاهدت���ه يف غرفة طرابل����س ولبنان ال�ضم���ايل وما تقوم به 
م���ن م�ضاريع متعددة الأنواع والإهتمامات جتع���ل من اأعمالها منوذجًا رياديًا 
يحت���ذى يف جمتم���ع الأعمال العربي���ة ولطاملا حدثن���ي عنها ال�ضي���د الرئي�س 
ال�ضدي���ق والزمي���ل توفي���ق دبو�ض���ي واأعتق���د اأن الظروف ق���د �ضاعدت على 
قيامن���ا بتلك الزيارة  واإننا ب�ضدد الإتف���اق مع �ضيادته لإقامة موؤمتر وملتقى 

للإ�ضتثمار العربي يف طرابل�س يف مناخ من ال�ضراكة«.
حممد عبده �شعيد

رئي�س اإحتاد الغرف العربية
ال�شم�نة املتب�دلة

»الرئي����س دبو�ضي ه���و الرجل اللبناين الأول الذي جن���ري ونتابع معه م�ضرية 
ال�ضراك���ة والتع���اون، وكلن���ا ثق���ة اأن رئي�س غرف���ة طرابل�س ولبن���ان ال�ضمايل 
ال�ضدي���ق توفي���ق دبو�ض���ي هو �ضمانتن���ا الأكي���دة يف لبنان كما نح���ن بدورنا 
�ضمانته على اأر�س رو�ضيا الإحتادية ول زلت امت�ضك بقاعدة الرئي�س دبو�ضي 

اننا حينما نربح نربح معًا وحينما نخ�ضر نخ�ضر معا«.
رجل الأعم�ل الرو�شي مراد جيفكوف

 من اجلمعية الدولية لكبار رجال العمال  يف رو�ضيا الإحتادية
نظرة عميقة اإ�شت�شرافية

» يف احلقيق���ة نحن اأمام مفاجاأة اإيجابية لإرتباطها ب�ضرح م�ضتفي�س مل�ضروع 
تو�ضع���ة مرفا طرابل����س ومط���ار القليعات واملنطق���ة الإقت�ضادي���ة اخلا�ضة، 
ووجدن���ا اأنه م�ضروع كب���ري و�ضخم وينطوي على نظرة عميق���ة وا�ضت�ضرافية، 
جتعلن���ا نبدي متنياتنا باأن يتحق���ق هذا امل�ضروع واأن ي�ضكل نقطة اإرتكاز لي�س 

للبنان وح�ضب واإمنا للمنطقة بكاملها«.
كرمي بودايل

�ضفري تون�س يف لبنان
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على امل�شتويني الإقليمي والدويل
»احل���ق اأ�ضتطي���ع القول اأن كاف���ة م�ضاريعكم  يف لبنان م���ن طرابل�س الكربى 
ترتق���ي مبكانة لبن���ان الإقت�ضادي���ة والإ�ضرتاتيجية وتنط���وي على طموحات 
ك���ربى  ويج���ب اأن ناأخذها بع���ن الإعتبار لأنه���ا لي�ضت مفيدة عل���ى امل�ضتوى 
الوطن���ي اللبن���اين وح�ضب ب���ل عل���ى امل�ضتوين الإقليم���ي وال���دويل ول �ضيما 

امل�ضروع الإ�ضتثماري الكبري املتمثل بتو�ضعة مرفاأ طرابل�س«.
وان كيجي�ن

ال�ضفري ال�ضيني يف لبنان
ده�شت واأعجبت  مب� �ش�هدته

»اإنن���ي اأ�ضكر الرئي�س دبو�ضي على دعوته واأع���رب عن  ده�ضتي واإعجابي مبا 
�ضاهدت���ه يف غرف���ة طرابل����س ولبنان ال�ضم���ايل ومل�ضته من روؤي���ة ت�ضتند على 
الإبت���كار والإبداع يف كافة املجالت والقطاعات ل �ضيما يف اإحت�ضان تطلعات 

املزارعن اللبنانين«.
اإليزابيت ريت�ش�رد

ال�ضفرية الأمريكية يف لبنان
خلل تد�ض���ن مراكز تذوق زي���ت الزيتون وجتميع الع�ض���ل وجتفيف الفاكهة 

واخل�ضار بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية.

يليق به� الإمن�ء والنور والفرح
»طرابل����س كما كل ال�ضمال، يليق بها الإمناء والنور والفرح، خ�ضو�ضا بوجود 
رج���الت جتري يف عروقهم دماء ال�ضدق والأمانة، كرئي�س غرفة التجارة يف 
طرابل����س ال�ضيد توفيق دبو�ض���ي.اإن غاية املمكلة ومرجتاه���ا، اأن يبقى لبنان 
قلب���ا واح���دا ويدا واح���دة، يف خدم���ة نهو�س وازده���ار اأر�ضه ورخ���اء اأبنائه 
ولطرابل����س، ونتمنى لك ولع���كار وكل ال�ضمال الزده���ار والثبات وال�ضتقرار 

والتاألق، وطرابل�س كما كل ال�ضمال، يليق بها الإمناء والنور والفرح«.
وليد البخ�ري

�ضفري اململكة العربية ال�ضعودية
العيد الوطني ال�ضعودي/اأول اإحتفالية يف طرابل�س

املدينة متتلك كل املوا�شف�ت
»اأع���رب ع���ن تقديري ل���كل الإجنازات التي اأ�ض���ار اليها الرئي����س دبو�ضي ول 
�ضيم���ا مبادرته طرابل����س عا�ضمة لبنان الإقت�ضادي���ة، واأن املدينة متتلك كل 
املوا�ضف���ات والقدرات التي حتدث عنها الرئي�س دبو�ضي  لكي ت�ضبح عا�ضمة 

لبنان الإقت�ضادية  يف امل�ضتقبل العاجل«.
برونو فو�شيه
ال�ضفري الفرن�ضي

تعميق العالق�ت الثن�ئية
»اأتيح���ت يل فر�ضة الإطلع على امل�ضاري���ع الإ�ضتثمارية الكربى التي تطلقها 
الغرف���ة. واأك���دت تقديري ملختلف تل���ك امل�ضاريع التي ت�ضتن���د على املبادرات 
والق���درات والأفكار املتقدمة، وت�ضكل مبجموعها حوافز م�ضجعة على التفاوؤل 

بتفعيل وتطوير العلقات التجارية والإ�ضتثمارية بن بلدينا«.
كري�س رامبلنغ 
ال�ضفري الربيطاين
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»الركن الذكي/ السياحة الرقمية«                            
منارة تضيء على كنوز لبنان 

من طرابلس الكبرى

"غرفة طرابلس قدمت مركزًا جديدًا 
لمصلحة تسجيل السيارات واآلليات "

رحب توفيق دبو�ضي، رئي�س غرفة طرابل�س وال�ضمال، بوزير ال�ضياحة اأوادي�س 
كيداني���ان والوزير في�ضل كرامي، بح�ضور نائب رئي����س الغرفة اإبراهيم فوز 
واأمن املال ب�ضام رحويل وع���دد من الفاعليات الإقت�ضادية والإجتماعية من 

خمتلف مناطق لبنان ال�ضمايل. 
دبو�ضي

اأع���رب الرئي�س دبو�ضي عن �ضعادته ب���اأن يتمحور اللقاء حول »»الركن الذكي 
لل�ضياح���ة الرقمية« يف �ضياق تلك امل�ضاريع الت���ي ت�ضمنتها »اإتفاقية ال�ضراكة« 
والتي تت�ضرف غرفة طرابل�س وال�ضمال باإبرامها مع الوزير اأوادي�س كيدانيان 

وبح�ضور الوزير في�ضل كرامي الذي هو م�ضدر اإكبار واإعتزاز لنا جميعًا«.
كيدانيان

اأم���ا الوزير كيدانيان فقد لفت قائًل: »لقد اإعتدت على زيارة غرفة طرابل�س 
وعل���ى اللقاءات م���ع الرئي�س دبو�ض���ي، وكثريًا ما يحدثن���ي مبختلف امل�ضاريع 
الت���ي يطل���ق الواحدة منها  تل���و الأخرى، كما اإطلعت عل���ى الكثري منها وعلى 
مرتكزاته���ا، والي���وم اأ�ضج���ل اإعجابي بخط���وات جديدة ومتقدم���ة يخطوها 
الرئي����س دبو�ضي حيث يتحفن���ا باإطلق » ركن ذك���ي - لل�ضياحة الرقمية« يف 

مق���ر غرفة طرابل�س، وا�ضجل تقديري للخط���وة التي اأقدم عليها وهي خطوة 
اإ�ضتباقية اأهنئه عليها بالرغم من اأنها من �ضلب مهام وزارتنا«.

واأ�ض���اف: »لكن الرئي�س دبو�ضي دائما �ضباق ومبادر بتنفيذ امل�ضاريع الوطنية 
الك���ربى التي تواكب التنمية امل�ضتدامة، واأب���دي اإعتزازي اأي�ضًا بالتوقيع على 
»اإتفاقي���ة ال�ضراك���ة« م���ع غرفة طرابل����س وال�ضم���ال لأهمية م���ا ت�ضمنته من 
تطلع���ات بتطوير اإقت�ضادنا الوطني وفتح الآفاق وا�ضعة اأمام الإ�ضتثمارات يف 

ال�ضياحة وخلفها من القطاعات الإقت�ضادية«.
كرامي  

اأما الوزير في�ض���ل كرامي فقد اأعرب عن »تقديره لإجنازات غرفة طرابل�س 
وال�ضم���ال« وعاود جتديد تاأكيده على اأن »الرئي�س دبو�ضي وزملءه يف جمل�س 
الإدارة ميتلك���ون روؤي���ة م�ضتقبلي���ة دائما للمدين���ة وهم بالفع���ل �ضباقون وما 
�ضاهدته اليوم من م�ضروع الرك���ن الذكي املتعلق بقطاع ال�ضياحة والذي جاء 
نتاجا لزيارة وزير ال�ضياحة لطرابل�س وجدنا ان غرفة طرابل�س كانت �ضريعة 
التفك���ري واأظهرت قدرتها عل���ى ت�ضويق امل�ضروع  وهو عمل ي�ضكرون عليه وهم 

يف احلقيقة اأنا�س حمبون ملدينتهم ولوطنهم«.

اإلتقى توفيق دبو�ضي، رئي�س غرفة طرابل�س وال�ضمال، معايل وزيرة الداخلية 
والبلديات ريا احل�ضن، على راأ�س وفد �ضم نائب رئي�س الغرفة اإبراهيم فوز، 
اأم���ن املال ب�ضام الرح���ويل واأع�ضاء جمل�س الإدارة جمي���د �ضما�س، اأنطوان 

مرعب، وحممود جبا�ضو.
واأو�ض���ح الرئي�س دبو�ض���ي اأن الهدف من زيارتنا ملع���ايل الوزيرة ريا احل�ضن 
هو »اإ�ضتعرا�س كافة امللفات املطروحة على ال�ضاحة اللبنانية، وكيفية تقدمي 
الدعم للحكومة اللبنانية عرب معاليها ل �ضيما املوازنة العامة وبالتايل تقدمي 

اأف�ضل واأح�ضن ما لدينا من م�ضاريع اإمنائية ونه�ضوية«.
وق���ال: »لقد قدمن���ا ملفا مب�ض���روع متكامل لإعتم���اد مركز جدي���د مل�ضلحة 
ت�ضجي���ل ال�ضيارات والآليات يف ال�ضمال بكافة خدماته مبا فيه �ضيارات النقل 
العائ���دة للموؤ�ض�ض���ات التجارية واإ�ضدار رخ�س النق���ل اخلا�ضة وهذا املركز 
يتواج���د يف عقار ما ب���ن منطقة احلري�ضة وانفه عل���ى م�ضاحة 31500 مرتا 
مربع���ًا وواجه���ة على الطريق الدولية بطول 287 م���رتًا ويوفر خدمات ت�ضمل 

مناطق لبنانية وا�ضعة متتد من جونيه اىل اأقا�ضي عكار«.
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رجل األعمال
علي طليس 

يتقدم بخالص التهاني بحلول 

شهر رمضان المبارك
شهر الرحمة والمغفرة والعتق من النار

أعاده اهلل على اللبنانيين والمسلمين

وهم رافلون بأثواب الصحة والعافية

وعلى وطننا الغالي لبنان باألمن والطمأنينة 
واالزدهار 

كل عام وأنتم بخير
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كل العب�دات والفرائ�س له� اآث�ره� املحدودة واملتف�وتة على املرء اأو املجتمع اإالّ فري�ضة 
ال�ض���وم ف�إنه� عب�دة يتف�عل معه� كل اأف���راد املجتمع، مب� ميكن اأن ن�ضميه انقالب�ً �ضلمي�ً 
حمبب����ً يرتقبه الطرابل�ضيون بلهفة ورغبة، ين�ض�عون لبالغ�ته �ض�غرين مطمئنني اإىل م� 

يحدثه من تداعي�ت حمببة اإىل النفو�س وعلى االأ�ضعدة ك�فة.
ف����إذا ك�ن من مق��ضد ال�ضالة النهي عن الفح�ض�ء واملنكر، والتئ�م اأبن�ء احلي جم�عة يف 

امل�ضجد يف ال�ضلوات اخلم�س، والتق�وؤهم احلميم ظهر كل يوم جمعة.
واإذا ك�نت فري�ضة الزك�ة تعزز العالقة بني �رائح املجتمع، وتزيد من اأوا�ر االألفة وحتد 

من االأزم�ت االجتم�عية، بل وحتى االأمنية، وُت�ضهم يف تعزيز احلركة االقت�ض�دية.
واإذ تهت���م فري�ضة احلج بتجديد حي�ة امل�ضلم وفتح �ضفحة جديدة يف ال�ضلوك واملع�ملة 

واملف�هيم، ف�ضالً عن التوا�ضل مع اإخوانه من اأنح�ء الع�مل.
ف����إن فري�ضة ال�ضوم ت�ضمل معظم هذه املق��ضد اإ�ض�فة اإىل مميزات خ��ضة به�، تعم �ض�ئر 

من�حي احلي�ة الفردية واالأ�رية واملجتمعية، بل واالأمة ب�أ�ره�.
ولي�س �ضهر رم�ض�ن املب�رك جمرد �ضوم لثالثني يوم�ً فح�ضب، واإمن� هو ح�لة جديدة بكل 

م�ضتوي�ته� طوال 24 �ض�عة يف اليوم.
ولع���ل مدينة طرابل�س اإحدى اأبرز املدن العربية واالإ�ضالمية التي تعي�س رم�ض�ن يف نقلة 
نوعي���ة تتجدد مع�مله� ع�م�ً اإثر ع�م، مع احلفظ على املوروث�ت واال�ضتم�ض�ك مبقوم�ته�، 

والت�ضبث مبق��ضد هذا ال�ضهر العظيم.
واإن كل من ارت�د طرابل�س خالل �ضهر رم�ض�ن يدرك مدى ترحيب الفيح�ء ب�لوافد اللطيف، 

واحت�ض�نه، واإكرام وف�دته بكل متعة وان�راح.
اإنه حلدث عظيم يرتقبه الطرابل�ضيون بعد غي�به اأحد ع�ر �ضهراً، وقلم�، اإن مل نقل اإنه من 
امل�ضتحي���ل، ان ينجح اأي انقالب اأو نظ�م جديد، مهم���� ك�نت مميزاته يف اأن يلقى القبول 

احل�ضن كم� يفعله رم�ض�ن.
واإن جول���ة مع هذه ال�ض���ور الرم�ض�نية التي يلتقطه� كل من تفي����أ ظالل هذا ال�ضهر يف 
طرابل�س، توؤكد مدى ت�أثره على حي�ة املدينة اأفراداً واأ�راً ومن�خ�ً ع�م�ً، لن تخبو حرارته 

مهم� تطفلت»احل�ض�رة« ومغري�ت »العوملة« وت�آمرت على اقتالعن� من جذورن�.

عندما تحتفل 
طرابلس برمضان

ف���إىل رح���ب ه��ذا ال�شه��ر العظيم يف 
طرابل�س مع هذه ال�شورة الو�ش�ءة...

حددت »دار الفتوى« م� يلي:

- فدية عدم ال�ضيام لأ�ضباب �ضرعية: 
8000 ل.ل. وم���ا فوق ذلك، للقادر، ومن يعج���ز عنها تبقى يف ذمته حتى يقدر 

عليها.

- �ضدق���ة الفط���ر: 7000 ل.ل. ع���ن كل �ضخ����س ي�ضرفها عن نف�ض���ه وعن كل 
ع زيادة عن املبلغ املحدد فهو خري له. �ضخ�س ُملزم بنفقته ومن تطوَّ

- ن�ض���اب ال���زكاة: الزكاة 2.5% عن كل مبلغ يتجاوز 5 ملين و300 األف لرية 
لبنانية )ما يعادل 3500 دولر(.

- »تقبل اهلل �ضيامكم و�ضدقاتكم وزادكم من ف�ضله«.

»دار الفتوى« تحدد فدية الصيام وزكاة الفطرة ونصاب الزكاة

عبد الق�در الأ�شمر
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ي�ضت�ضع���ر الطرابل�ضي���ون ن�ضائ���م رم�ضان ولطائ���ف اإرها�ضاته قبل نحو 
�ضه���ر من قدوم���ه، وخ�ضو�ض���ًا مع اأج���واء الحتف���الت بليل���ة الإ�ضراء 
واملعراج حيث ي�ضري اخلطباء اإىل هذا ال�ضيف العزيز الذي �ضيطل بعد 

�ضهر.
ويزداد هذا ال�ضت�ضراف الرم�ضاين مع اإقبال املوؤمنن على �ضيام يومي 
الإثن���ن واخلمي�س من �ضهر �ضعبان، واإ�ضراع الذي���ن اأفطروا لعذر عدة 

اأيام من �ضهر رم�ضان الفائت لق�ضائها.
كم���ا يرغب كثري من الذي���ن يرتقبون �ضهر ال�ضوم بلهف���ة ب�ضيام عدة 
اأي���ام من �ضعب���ان، الذي قال فيه علي���ه ال�ضلة وال�ض���لم: »ذاك �ضهر 

يغف���ل النا�س عنه بن رجب ورم�ض���ان، وهو �ضهر ُترفع فيه الأعمال اإىل 
رب العاملن، واأحب اأن يُرفع عملي واأنا �ضائم«.

اإن �ض���وم عدة اأيام من �ضهر �ضعبان يب���ث يف اأجواء العائلة ب�ضائر �ضهر 
ال�ضوم، فيتداول اأفراد الأ�ض���رة فيما بينهم بع�س ذكرياتهم وامل�ضاريع 
الت���ي �ضيحققونها يف رم�ضان املقب���ل ب�ضرعة بعد ب�ضعة ع�ضر يومًا ولعل 
ليل���ة الن�ضف من �ضعبان هي املوؤ�ضر الأك���ر حتديدًا لبدء العد العك�ضي 
لإطلل���ة رم�ض���ان، خ�ضو�ضًا م���ا ورد يف هذه الليلة »يطل���ع اهلل تبارك 
وتعاىل اإىل خلقه ليلة الن�ضف من �ضعبان فيغفر جلميع خلقه اإّل مل�ضرك 

اأو م�ضاحن«.

االستعداد الستقبال رمضان       
منذ دخول شعبان

تعم���د ربة املنزل خ���لل الأيام الع�ضرة الأخرية م���ن �ضعبان اإىل القيام 
بجردة عامة على اأدوات املطبخ ولوازم اإعداد الطعام، ال�ضابات ت�ضجل 
متطلب���ات املائ���دة من �ضحون واأوعي���ة واأك���واب واأدوات غرف الأطعمة 
واأباري���ق واأغطية الطاولة واأدوات التنظيف ولبا����س غ�ضيل ال�ضحون - 
كل ي���وم ال���دور على فتاة - وجتديد فناجن ال�ض���اي والقهوة والركاوي، 

واملنا�ضف وغريها.
وتب���داأ جول���ة جديدة لتفقد »املون���ة« وما حتتاجه من م���واد اأولية ل�ضهر 
كامل تقريبًا، ليكون يف و�ضعها حت�ضري طبخة اليوم دون اأن حتتاج �ضواء 
اإىل اللح���وم والبقول واخل�ضراوات اليومي���ة، فتطول قائمة امل�ضرتيات: 
�ضم���ن، زيت نباتي، اأرز، برغل، عد����س، �ضكر، حم�س، وت�ضكيلة منوعة 

من البهارات.
ث���م جتول ربة املنزل يف غرف ال�ضتقب���ال واجللو�س والطعام لتتفقد ما 

حتتاجه من لوازم خا�ضة بها: م�ضاند، اأفر�ضة، اأغطية كنبات...
ويرتف���ع �ض���وت الأولد مطالب���ن ب�ض���راء عب���اءات وطاقي���ات ونعل���ن 
)م�ضاي���ة( لأنهم ك���ربوا ويري���دون ال�ض���لة يف امل�ضجد جماع���ة اأ�ضوة 
برفاقه���م ووالده���م، فيما الأخري يذك���ر زوجته بتح�ض���ري العباءة التي 

يحتفظ بها ملثل هذا ال�ضهر.
وتتدخ���ل الفتيات باملطالبة بحقهن بثياب �ضلة جديدة من اأجل �ضلة 
الرتاوي���ح، وتتنحنح اجلدة توؤك���د ح�ضورها وطلبه���ا الوحيد: م�ضحف 

باأحرف كبرية.
وتطول القائمة ورب الأ�ضرة يبت�ضم: رم�ضان كرمي، اأهًل به، اللهم بلغنا 

رم�ضان بخري و�ضلمة.
وت�ضهد الأ�ضواق قبيل اأيام من اإطللته ازدحامًا ملحوظًا من اأجل �ضراء 
هذه اللوازم، فال�ضيف املقبل كبري القدر واملكانة يف قلوب الطرابل�ضين 

وينبغي اأن ُنعد له اأف�ضل ما ي�ضتحق ل�ضتقباله.
ولعل اأبرز مظاهر الحتفاء بقدوم هذا ال�ضيف املحبب قيام ربة املنزل 
مع بناتها وم���ن يتطوعن من القريبات واجلارات بحفلة »تعزيل« البيت 
بدءًا من غ�ضل الربادي وطلء بع�س الغرف و�ضطف كل جدرانه وزواياه 

وجتميع ما ل يلزم لتوزيعه اأو اإلقائه يف مكب النفايات.

تحضير لوازم رمضان

اأك���ر م���ا يحر�س عليه اأه���ايل طرابل�س قبي���ل قدوم �ضه���ر رم�ضان هو 
»�ضريان رم�ض���ان«، اأي القيام بنزهات خلوي���ة يف الهواء الطلق وق�ضاء 
يوم كام���ل يف الب�ضاتن واملناطق املجاورة ي�ضطحب���ون اللحوم واأدوات 
الله���و املباح، ويقيمون جل�ضات �ضمر وحب���ور، مبثابة وداع لأيام الإفطار 

وا�ضتعدادًا ل�ضهر خمتلف.
و�ُضمي���ت ه���ذه الع���ادة »�ض���ريان« لأنه���ا كانت فيم���ا م�ض���ى تعتمد على 
النزه���ات �ض���ريًا عل���ى الأقدام، باجت���اه ب�ضات���ن القبة والف���وار ومطل 

ال�ضرف���ة يف اأبي �ضم���راء وجمدليا، اأو باجتاه »برك���ة البداوي« ال�ضهرية 
باأ�ضماكه���ا »املقد�ض���ة«، اأو ب���رج راأ�س النه���ر، اأو مق���ام ال�ضيخ عفان يف 
امليناء، اأو �ضواحي القلمون وغريها من املنتزهات املجاورة لطرابل�س.

ولرمبا تقل�ضت هذه العادة لُت�ضتبدل املطاعم بالنزهات واإن ظل العديد 
من العائ���لت يف املناطق يحافظ على روح »�ض���ريان رم�ضان« بنزهات 

�ضّي اللحوم وقيلولة مع النارجيلة.

»سيران رمضان«
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اأبرز »القرائن« املادية لإطللة �ضهر رم�ضان 
تتناف�س  التي  الإم�ضاكية،  توزيع  اأي��ام  خلل 
اإخراجها  على  واخلريية  الدينية  اجلمعيات 
لتجذب  ج��دي��دة  اأ���ض��ك��ال  واب��ت��ك��ار  وتزيينها 
يف  بها  والحتفاظ  اقتنائها  على  ال�ضائمن 
املنزلة،  ربة  عليها  لتطلع  املطبخ،  باب  جوار 
قبيل  وخ�ضو�ضًا  لآخر  حن  من  الأولد  وكذا 
الوقت  م��ن  لديها  بقي  ك��م  ملعرفة  ال��غ��روب 
اأحد  يعمد  فيما  موعده،  يف  الطعام  لإجن��از 

ال�ضبية ل�ضطب يوم �ضاموه.
وي��ن��دف��ع ال��ع��دي��د م��ن اأب��ن��اء امل��دي��ن��ة لإع���داد 
ملوؤ�ض�ضاتهم  دع��اي��ة  بع�ضها  اإم�����ض��اك��ي��ات، 

التجارية، وبع�ضها الآخر عن روح من فقدوه.

اجلمعيات  م��ن  ع��دد  ب��ن  املناف�ضة  ت��زال  ول 
حملت  بن  وبخا�ضة  والإ�ضلمية  اخلريية 
وطبع  الإط���ار  بجمال  ُتعنى  التي  احل��ل��وي��ات 
اأ�ضكال متعددة منها: للحائط واملكتب واجليب.
مواعيد  م�ضبقًا  املطابع  اأ�ضحاب  وي�ضتقي 
دائ��رة  م��ن  وال�ضلوات  والإف��ط��ار  الإم�����ض��اك 
الأوقاف الإ�ضلمية التي حتر�س كذلك على 

اإ�ضدار اإم�ضاكية خا�ضة ومميزة.
بعد  الإم�ضاكيات  هذه  توزيع  يتم  ما  وكثريًا 
اآخر �ضلة جمعة يف �ضعبان، ولدى العديد من 
ت�ضدر،  اإم�ضاكية  اقتناء  هواية  املدينة  اأبناء 
للذكرى  قدمية  باإم�ضاكيات  يحتفظون  وهم 

وللمقارنة بن مواقيت ال�ضيف وال�ضتاء.

تحري هالل رمضان

فنون اإلمساكية

كانت مرا�ضم التما�س هلل رم�ضان اأحد اأبرز 
املظاهر الأوىل التي يحتفل بها الطرابل�ضيون 
حتى الأم�س القريب، حتقيقًا للحديث النبوي 

ال�ضريف: »�ضوموا لروؤيته وافطروا لروؤيته«.
والتما����س ه���لل رم�ض���ان تقلي���د طرابل�ض���ي 
مت���وارث، كان ل���ه من���ذ اأوائل الق���رن املا�ضي 
احتفال خا�س به يقيم���ه امل�ضوؤولون الر�ضميون 
الديني���ون ُبعيد غروب اليوم التا�ضع والع�ضرين 
من �ضهر �ضعب���ان، حيث كانت فعاليات املدينة 
ينتظرون يف مق���ر وايل طرابل�س، ثم فيما بعد 
يف دارة مفتي املدينة، من يفيدهم من العلماء 

اأو ال�ضهود العدل اأنهم قد راأوا هلل رم�ضان.
وكان هناك نفر معينون من اأبناء املدينة، من 
العلماء خا�ضة، يتطوعون للتما�س الهلل من 
»الزعبية«،  ت�ضمى  القلعة  بجوار  م�ضرفة  تلة 
هناك  املنطقة  لأن  املناظري  يحمل  وبع�ضهم 

مك�ضوفة على البحر.
قلق  الأث��ن��اء  تلكم  يف  الطرابل�ضين  ويعرتي 
بدء  موعد  ملعرفة  ب�ضغف،  وت��رق��ب  حمبب، 
عدة  يكملون  اأم  الغد  يف  ه��و  ه��ل  ال�ضيام، 

�ضعبان ثلثن يومًا؟
ولدة  بتق�ضي  التلة  على  املراقبون  وي�ضتمر 
اأن  قبل  لدقائق  اإّل  يظهر  لن  ال��ذي  الهلل 
روؤي��ة  اإث��ب��ات  يتم  ان  وم��ا  الأف���ق،  يختفي يف 
القلعة  مدفعجي  اإع���لم  يتم  حتى  ال��ه��لل 
ت�ضمع  وع��ن��ده��ا  ال�����ض��ب��ع��ة،  م��داف��ع��ه  ليطلق 
ال���زغ���ردات وم��ف��رق��ع��ات الأط���ف���ال وت��ب��ادل 
وتخرج  ال�ضرفات،  ومن  الأ�ضواق  يف  التهاين 
واأزقة  اأحياء  جتوب  ال�ضوفية  الطرق  نوبات 
املدينة مهللة مكربة خلف امل�ضاعل والفواني�س 

حتى �ضاعة متاأخرة من الليل.
العامة  �ضورته  يف  التقيد  ه��ذا  ا�ضتمر  وق��د 
بالإ�ضافة اإىل مظاهر احتفالية اأخرى ت�ضبق 
مقدم هذا ال�ضهر الكرمي، ومنها توزيع �ضراب 
الليمونادة التي كانت مُتلأ بها بركة امللحة، 

اأو بركة ال�ضاغة جمانًا لكل العابرين.
واليوم تتم معرفة بدء ال�ضهر من بيان يذيعه 
علماء  فيه  يلتقي  ال���ذي  منزله  م��ن  املفتي 
ال�ضهر  ب��ه��ذا  للتربيك  وفعالياتها  امل��دي��ن��ة 

الف�ضيل.

التوقيت الرمضاني
اأي �ضحر لهذا ال�ضهر الذي تنقل���ب فيه اأو�ضاع الطرابل�ضين طواعية، توافقًا 

مع متطلبات هذا ال�ضهر على خمتلف الأ�ضعدة؟
ومم���ا يلحظ اأنه بعد مرور عدة اأيام من �ضهر ال�ضوم ين�ضى النا�س التاريخ 
املي���لدي املعمول به، ويحددون مواعيدهم باأي���ام رم�ضان وقلما يتذكر املرء 

اأنه ليوم يف 10 اأيار مثًل ولكن ي�ضارع اإىل القول اأنه يف 5 رم�ضان.

مثلما اعتادوا عل اعتبار مواقيت ال�ضلوات اخلم�س منطلقًا لتحديد اأي موعد 
ي�ضرب، كاأن يقال مثًل بعد �ضلة الع�ضر، ولي�س ال�ضاعة الرابعة مثًل، وكذا 
الأم���ر يف مواعيد تقبل التعازي. ويظل التوقي���ت الرم�ضاين معموًل به طوال 
ال�ضه���ر الكرمي حيث يكاد ال�ضائم ين�ضى يف اأي �ضهر ميلدي هو ولي�س فقط 

اأي يوم منه وح�ضب. اإنه �ضحر رم�ضان وجاذبيته اخلا�ضة به.
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اأبرز ما يح�ضه ال�ضائم من تغري يف هذا ال�ضهر هو 
تنوع طعامه و�ضرابه واإ�ضافة األوان جديدة ف�ضًل 
ع���ن احللويات التي ت�ضتهر به���ا عا�ضمة ال�ضمال. 
وم���ن مميزات هذا ال�ضهر الكرمي انتظام احلياة 
الأ�ضرية ب�ضكل ل تعهده من قبل، اإذ يجتمع اأفراد 
الأ�ضرة كلها على مائدتي الإفطار وال�ضحور، وقد 
كانوا يتناولون الطعام من قبل منفردين بح�ضب 

مواعي���د و�ضولهم اإىل املن���زل والفراغ من اأعمالهم، وقلم���ا اجتمعت الأ�ضرة 
على طاولة واحدة يف غري �ضهر رم�ضان.

ومائدة الإفط���ار الرم�ضانية مميزة، ومنوعة و�ضهي���ة، فال�ضائم »ي�ضتحلي« 
اأنواعًا من املاأكولت قد تخطر على باله يف اأثناء �ضومه، اأو انه ا�ضتم رائحتها 

تنفذ اإىل اأنفه من �ضباك اجلريان0
وق���د يظ���ن نف�ضه اأن���ه �ضيلتهم كل م���ا �ضيج���ده اأمامه على املائ���دة، ولكن ما 
ان ينطل���ق مدف���ع الإفطار ويزدرد عدة لقيمات، حت���ى ي�ضعر بال�ضبع، وينظر 
بح�ض���رة اإىل الأطاي���ب ما تزال عام���رة، ومعظم الأطب���اق مل مي�ض�ضها اأحد، 
فيتمنى لو اأنه قد خفف من طلباته وتبذيره واإنهاك ربة املنزل باخرتاعاته اأو 

بالأحرى »تفتيقاته املعدية«، فيقرر اأن يتوب عن ابتكاراته نهار الغد وي�ضدق 
املث���ل »كلم اللي���ل ميحوه النهار« ليع���ود �ضاحبنا اإىل اإرب���اك اأم العيال التي 
تق�ض���م اأنها مل تغادر املطبخ منذ الظه���رية، وتكاد تفوتها �ضلة الع�ضر وهي 

منهمكة يف تنفيذ م�ضاريعه...
ورمبا ينفي ال�ضائم عن نف�ضه تهمة البطر، ويعزو هذه اخلريات التي متتلىء 
به���ا املائ���دة اإىل الربكة الت���ي ي�ضيفها رم�ض���ان باجتماع الأ�ض���رة على وجبة 
رئي�ض���ة، مما مينح ال�ضعور باأن الطعام واف���ر وفائ�س. ويف احلقيقة كثريًا ما 
يتبادل �ضكان البناية اأطباق الطعام، فرتى املوائد تكاد تكون مت�ضابهة، وهذا 

من مميزات �ضهر الرتاحم.

الغذائية  امل��واد  لأ�ضعار  ال��دوري  الرت��ف��اع  اأم��ام 
يقف  الأ�ضرة  رب  ف��اإن  رم�ضان«  ل�ضهر  »اإك��رام��ًا 
حمتارًا يف كيفية تعديل راتبه مع رغبات معدته، 
الإفطار  مائدة  لتزين  م�ضطرًا  نف�ضه  يرى  وهو 
بهذا  اخلا�ضة  واملاأكولت  املقبلت  اأنواع  ببع�س 

ال�ضهر، ف�ضًل عن الوجبة الرئي�ضة.
يتناولها  التمر  م��ن  بحبات  �ضتزين  ف��امل��ائ��دة 
اما  امل��غ��رب.  ���ض��لة  اأداء  قبيل  �ُضنة  ال�ضائم 
احل�ضاء »ال�ضوربة« فهو �ضحن رئي�ضي حتى يف عز 
ال�ضيف، حيث تنفع ح�ضوات منه لرتطيب احللق 
وحت�ضري املعدة ل�ضتقبال الوجبة الد�ضمة. واأبرز 
ال�ضحون املت�ضدرة مائدة الإفطار �ضحن »الفتة« 
م�ضلوقًا  حم�ضًا  تباع  وه��ي  امل��ن��زل،  يف  ر  يح�ضّ

املفتت  اخلبز  اإىل  ال�ضائم  ي�ضيفها  امل��رق،  مع 
بالطحينة  املمزوج  باللنب  ويغطيها  املحم�س، 
اأن يكون حت�ضري هذا  واحلام�س والثوم، ويجب 
ليبقى  الإفطار  موعد  من  دقائق  قبيل  ال�ضحن 
فيما  فوقه  املغلي  ال�ضمن  ُي�ضكب  اأن  بعد  �ضاخنًا 
الأولد يرتقبون �ضوت »الط�ضة« مغتبطن بعد اأن 

ي�ضع معه ال�ضنوبر واملك�ضرات املحم�ضة.
تناف�س  التي  الأخ��ر  الرم�ضانية  ال�ضحون  ومن 
الفتو�س  اأو  التبولة  جاط  الإفطار  مائدة  لتزين 
بالتناوب فيما بينهما، اأو الثنان معًا، وهو �ضحن 
اأف��راد  معظم  ي�ضارك  ل��ذا  امل��ن��زل،  لربة  مرهق 
العائلة يف �ضنعه بفرم الب�ضل الأخ�ضر والفليفلة 
احل��ل��وة وال��ب��ن��دورة وال��ف��ج��ل واخل��ي��ار واخل�س 

اخلبز  مع  جميعها  لتفرك  والبقدون�س  والنعناع 
املحم�س )فتو�س( ومع الربغل )تبولة( ي�ضاف 
اإليها امللح والزيت ودب�س الرمان ح�ضب الطلب، 
اأنواع الفيتامينات  وهذا ال�ضحن مليء مبختلف 

وهو �ضروري جدًا لل�ضائم.
ول يغيب عن مائدة الإفطار �ضحن الكبة النيئة، 
والبطاطا  بالطحينة  واملتبل  واملغربية  واحلم�س 
اأخ��رى  مقبلت  اأ���ض��ن��اف  ع��ن  ف�ضًل  املقلية، 
بخا�ضة  منهم  والفتيات  ال�ضائمون،  بها  يطالب 
التي تنت�ضر على  اأنواع املكابي�س واملخللت  وهي 
والفليفلة  كاخليار  ال�ضعبية  الأ���ض��واق  ب�ضطات 

والباذجنان والقرنبيط واجلزر وغريها.

مائدة اإلفطار

مأكوالت رمضانية مميزة

 - راأينا  كما   - الأ�ضرة  اأفراد  التقاء  الكرمي  ال�ضهر  هذا  ف�ضائل  اأجمل 
الأقرباء  لدى  اأو  املنزل،  داخل  جماعية  و�ضهرة  م�ضرتكة،  ماأدبة  على 

والأ�ضدقاء...
حيث  رم�ضان،  �ضهر  اأوائل  من  بدءًا  املتبادلة  الدورية  الزيارات  وتنتظم 
تلتقي العائلت جميعها يف منزل اجلد للتهنئة بقدوم ال�ضهر، اأو يف دارة 
لأول  رمبا  والأحفاد،  الأبناء  يحت�ضد  حيث  الأب  من  بديًل  الأكرب  الأخ 
عن  وي�ضتف�ضرون  العائلية،  الروابط  ويعززون  يتعارفون  عام  منذ  مرة 

فيت�ضاركون  لها  احلل  عن  بحثًا  الهموم  ويتناجون  وق�ضاياهم  اأحوالهم 
وجد  اإن  والوئام  ال�ضلح  حتقيق  اأو  امللهوف  عرة  واإقالة  ا�ضتيعابها  يف 
والأ�ضهرة  والأبناء  الإخوة  بن  دورية  لزيارات  يتواعدون  ثم  اخل�ضام. 
لأحد  يحق  ل  اأنه   النبوي يف  ويحقق مغزى احلديث  الألفة  يزيد يف  مما 

اأخاه فوق ثلث. ان يهجر 
لختيار  منا�ضبة  املتبادلة  والزيارات  ال�ضهرات  هذه  تكون  ما  وكثريًا 

لبنها. اإحداهن  ا�ضتحلتها  عرو�س 

تبادل الزيارات
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لي�س للماأكولت فق���ط تقاليدها اخلا�ضة يف هذا 
ال�ضهر، بل اإن للم�ضروبات اهتمامًا مميزًا يوليها 
ال�ضائ���م عنايت���ه، ول �ضيم���ا مناظره���ا املغرية 
عل���ى الب�ضطات املنت�ض���رة يف ال�ضاحات وزواريب 

ال�ضوارع والأحياء.
ويزده���ر �ضوق امل�ضروب���ات الرم�ضانية �ضيفًا، رغ���م ان الطرابل�ضي ل يتخلى 
عنه���ا حتى يف عز ال�ضتاء، وهي �ضراب الت���وت، واخلرنوب، وال�ضو�س، والتمر 
هن���دي، والليمون���ادة، واجل���لب، والأفن���دي، وع�ض���ري الليم���ون، واجلزر، 

والتفاح.

اأما ال�ض���راب املميز الوحيد كعلمة فارقة رم�ضاني���ة فهو �ضراب قمرالدين، 
وه���و عبارة ع���ن �ضرائح م���ن امل�ضم�س املجفف ُينق���ع يف امل���اء الفاتر ليذوب 
ب�ضرعة وي�ضبح �ضرابًا �ضائغ���ًا يروي العط�س عند الإفطار، وي�ضاعد ال�ضائم 
عندم���ا يتناوله على ال�ضحور لتحمل م�ضاق ال�ضوم يف يوم حار، ويقي اجل�ضم 

من الإنهاك لغناه باحلديد والكال�ضيوم وفيتامينات اأخرى.

مشروبات 
رمضانية

مهم���ا ارتفعت اأ�ضع���ار احللويات ب�ضورة دورية مع مطل���ع كل رم�ضان، اإّل اأن 
رب الأ�ض���رة ل يبخل على عائلته ب�ضحن حلو بعد الع�ضاء، اأو ترحيبًا ب�ضيوف 

ال�ضهرة.
ومن حلويات طرابل����س الرم�ضانية »ورد ال�ضام« و»الكرب���وج« و»الب�ضمة« ول 
ت���زال حلوة اجل���نب وزنود ال�ض���ت يف مركزيهما يحافظان علي���ه، مع ابتكار 
اأنواع جديدة من احللويات مثل املعمول بالق�ضطة، مع احتفاظ �ضحن الكنافة 
مبقامه. اأما القطايف بالق�ضطة فاإن �ضعرها املعقول يدفع حمدود الدخل اإىل 
�ضرائه���ا، ويبقى �ضحن املهلبية، وال���رز بحليب احللوى الأكر �ضعبية، بعد اأن 
كان���ت اأقرا�س الربازق واأ�ضوات باعتها هي ال�ضائدة يف اأ�ضواق طرابل�س منذ 

عدة عقود.
ويجتهد كثري م���ن اأرباب الأمر 
يف �ضناع���ة احللوي���ات املنزلية 
حي���ث ميار�ضون هوايته���م اأمام 

اجل���ريان والأه���ل والأ�ضحاب يف 
حت�ض���ري �ضدور الب�ضم���ة والكنافة 

وزنود ال�ضت، وعجائنه���ا متوافرة يف 
ال�ض���وق، ويحت���اج �ضنعه���ا اإىل دق���ة يف 

املكاييل، وهدوء يف الأع�ضاب، ودوام مراقبتها على النار.

حلويات رمضانية

يتم�ض���ك الطرابل�ضي���ون خ���لل �ضه���ر رم�ض���ان 
باأه���داب الأخ���لق والآداب الإ�ضلمي���ة امتث���اًل 
للأحاديث النبوية ال�ضريفة الآمرة بغ�س الب�ضر، 
المتن���اع ع���ن الغيب���ة والنميم���ة وق���ول ال���زور، 
والتح���رز م���ن الغ�ض���ب وامل�ضاك�ض���ة وان يتم�ضك 
اأحدن���ا بق���ول »اإين �ضائم« ملن خا�ضم���ه وجادله 

و�ضتمه، وعدم قول البذيء من الكلم.
ول يعن���ي ه���ذا احلر����س ال�ضديد عل���ى التم�ضك 
ب���اآداب رم�ضان اأنهم على خ���لف ذلك يف �ضائر 
�ضه���ور ال�ضنة، واإمنا هو زي���ادة يف تربية النف�س، 
حيث اإن ال�ض���وم لي�س فقط المتناع عن الطعام 
وال�ض���راب، وه���ذا �ض���وم اخلوا����س، اأم���ا �ض���وم 
خوا����س اخلوا����س، اأي تنزي���ه الفكر ع���ن كل ما 
يله���ي عن ذك���ر فهو غاي���ة ال�ضائم���ن املتورعن 

الأ�ضفياء كما يقول الإمام الغزايل.
وتتب���دى اأخ���لق ال�ضائ���م الطرابل�ض���ي يف حالة 
الغ�ض���ب راف�ض���ًا ال���رد عل���ى الإ�ض���اءة مبثله���ا، 
وباحلر����س عل���ى ال�ضكين���ة واله���دوء يف ال���كلم 
وامل�ض���ري، وا�ضتمرار البت�ضامة التي ت�ضبع احلبور 

والتفاوؤل يف نفو�س من يلقاه.
كما اأن هذه الأخلق احلميدة تظهر ب�ضورة جلية 
يف البيع وال�ض���راء ومعاملة الزبائن، ويف الدوائر 
املختلف���ة م���ا عدا نف���رًا �ضئي���ًل مم���ن يف�ضدون 
�ضومه���م بالنفعال والغ�ض���ب وقولة الفاح�س من 

الكلم، وهوؤلء يت�ضاءلون تدريجيًا.
ويلح���ظ اأف���راد الأ�ض���رة ان والده���م اأ�ضبح اأكر 
ه���دوءًا يف رم�ضان، رغم اأن���ه كان كثري النفعال 

من قبل...

األخالق الرمضانية
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ويط���اول النق���لب الرم�ض���اين اللبا�س واأن���واع الألعاب الت���ي ميار�ضها 
الأطف���ال والأولد، ف�ضًل ع���ن »اللغة الرم�ضانية« الت���ي تعم بن النا�س 
ط���وال ه���ذا ال�ضه���ر، ويتم تداول مف���ردات وعب���ارات واأنا�ضي���د واأمثال 

خا�ضة.
ويداأب الأطفال على التناف�س فيما بينهم حول عدد الأيام التي �ضاموها 
ومق���دار �ضومه���م دون اأن يفطروا، ويتبارون يف اإظه���ار �ضحة �ضيامهم 
م���ن خلل تفح����س األ�ضن���ة بع�ضهم، ويحر�ض���ون عل اقتن���اء ليمونة اأو 
تفاح���ة م�ضكوكة بحبات القرنف���ل ي�ضمونها من حن لآخ���ر للدللة على 

�ضومهم.
ويردد الأطفال يف األعابهم اأهازيج �ضعبية تندد باملفطر وت�ضيد بال�ضائم 
مث���ل: ي���ا فاطر يا هم - يا بزاق الدم - دم���ك دم اخلنزير - يللي معلق 

باجلنزير.
اأو مث���ل: ي���ا فاط���ر رم�ض���ان - يا مقل���ل دين���و - �ضكن اللح���ام - تقطع 

م�ضارينو.
وم���ع اق���رتاب العيد ي���ردد الأطف���ال اأغاين خا�ض���ة ت�ضفي اأج���واء من 
البهج���ة، مثل: بكرة العيد ومنعّيد - وندبح بق���رة ال�ضيد - وال�ضيد مالو 

بقرة - مندبح البقرة ال�ضقرا.

تعم���ر بيوت اهلل ب�ضكل ملحوظ خلل هذا ال�ضهر 
باأعداد متزايدة من امل�ضل���ن، ول�ضيما ال�ضباب 
والأولد م���ن اجلن�ض���ن حي���ث ت�ضي���ق امل�ضاج���د 
بامل�ضلن الذين يفرت�ضون باحل�ضر وال�ضجاجيد 

ال�ضارع املجاور وخ�ضو�ضًا يف �ضلة اجلمعة.
وترح���ب جوام���ع املدين���ة باملهرول���ن اإىل �ضلة 
الفج���ر، وق���د اكتظ���ت به���م الباح���ات يف �ضلة 
الرتاوي���ح حي���ث ت�ضه���د ال�ض���وارع حرك���ة ن�ضطة 
للقادمن من منازله���م �ضيبًا و�ضبابًا لأداء �ضلة 

الع�ضاء.
ويزه���و ال�ضب���اب بعباءاته���م، وترف���ل ال�ضاب���ات 

باأث���واب ال�ضلة يتدافعن لعت���لء �ضدة امل�ضجد 
واأداء �ضلتي الع�ضاء والرتاويح.

وترى اأحياء املدينة واأزقتها عامرة ليًل بالعائدين 

من امل�ضاجد منهم من اأدى �ضلة الرتاويح ثماين 
ركعات، وبع�ضهم يحر�س على ع�ضرين ركعة، وكذا 

امل�ضهد نف�ضه مع �ضلة الفجر.

أهازيج األطفال

صالة التراويح

لعل اأكر الحتفالت مهابة واإجلًل، الحتفال بليلة القدر التي من امل�ضتهر 
انها ليلة ال�ضابع والع�ضرين من رم�ضان، رغم اأن عددًا من امل�ضلن يلتم�ضونها 
يف الع�ضر الأواخر ويف الأيام املفردة، اإّل اأنه جرى العرف على اأنها يف م�ضاء 

26 رم�ضان بعد �ضلة الرتاويح.
وتقيم معظم م�ضاجد املدينة احتفالتها بهذه الليلة املعظمة التي وردت فيها 
�ضورة كرمية با�ضمها، حيث يبداأ امل�ضلون بالتوافد اإىل امل�ضجد اأوائل الثلث 

ماآثر  عن  وكلمات  خطب  �ضماع  بعد  ال�ضلة  على  يعكفون  الليل  من  الثاين 
وف�ضائل هذه الليلة، ثم يقيمون �ضلة الت�ضابيح ويختمونها باأدعية حارة لأن 
يتقبل اهلل �ضومهم وقيامهم و�ضلتهم، ويجاأرون فيها بالدعاء لأن يعفو اهلل 

عنهم �ضائلن املوىل عز وجل »العفو والعافية«.
اإنها ليلة نورانية ي�ضت�ضعر املوؤمن فيها دنو فراق ال�ضهر احلبيب فتنهمر الدموع 

حزنًا و�ضوقًا اإىل اأن مين اهلل عليهم باحلياة حتى يلقوه يف العام املقبل.

ليلة القدر
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هن���اك ع���ادة اأخرى ل يتخلى عنها الطرابل�ضيون يف �ضهر رم�ضان، وه���ي الدعوات املتبادلة لتناول طعام 
ته لأنه ل يوجد على مائدته قريب اأو جار اأو �ضيف  الإفطار، اإذ كثريًا ما يعرب رب الأ�ضرة عن قلقه وغ�ضّ
ي�ضارك���ه زاده، يحدوه اإىل ذل���ك احلديث النبوي ال�ضريف عن اأجر من فط���ر �ضائمًا يف رم�ضان. ويروي 
املخ�ضرم���ون اأن امل���ار يف اأحي���اء طرابل�س ُبعيد الع�ضر كث���ريًا ما كان ي�ضادف رج���اًل يقفون على اأبواب 
منازله���م اأو زوايا زقاقهم وحّيهم يتلفتون مينة وي�ض���رة عّلهم ي�ضادفون وافدًا عزيزًا اإىل مائدتهم. اإنها 
ع���ادة متاأ�ضلة ملا تنقر�س بعد من الفيحاء، وه���ي تنم عن طيب الوفادة، وكرم ال�ضيافة، ولطف املع�ضر، 

وحب الآخرين.

الدعوات إلى اإلفطار

ال�ضيا�ضية  الطرابل�ضية:  للفاعليات  ك��ان  اإذا 
والدينية والنيابية ماآدبهم الرم�ضانية املتلفزة، 
فاإن ل�ضكان الأحياء ال�ضعبية واملناطق الداخلية 
وعاداتهم  املتوا�ضعة،  »ماآدبهم«  طرابل�س  من 
املتوارثة عن الآباء والأجداد، ومن اأبرزها عادة 
»ال�ضكبة«. و»ال�ضكبة« توزيع جزء من الطعام اأو 
معظمه على اجلريان والأقارب والفقراء خا�ضة، 
اأطباق الطعام قبيل  فرتى فتيان احلي يحملون 
اأهايل احلي  بها على عدد من  املغرب يطوفون 
املرحوم.  روح  اأو عن  للأوا�ضر،  ومتتينًا  تقربًا، 
ورمبا لإحدى اجلارات احلوامل التي اأطلت من 
اجل��ريان،  طبخ  رائحة  فا�ضتمت  دارتها  نافذة 
ف��ا���ض��ت��ح��ل��ت، وم���ن ال�������ض���روري ت��ن��ف��ي��ذ رغ��ب��ة 
اليوم  يف  ف��ارغ��ًا  يعود  ل  وال�ضحن  »ال��وح��ام«. 
التايل بالطبع، وهكذا تتزين موائد الإفطار يف 

احلي الواحد باملاأكولت نف�ضها اأحيانًا.

السكبة
التهنئة برمضان

يحل���و للطرابل�ضين التجوال بع���د �ضلة الع�ضر 
يف اأ�ض���واق املدين���ة ال�ضعبي���ة، ويعم���د الكثري من 
اأرب���اب الأ�ضر الذي���ن كانوا يقطن���ون يف الأحياء 
القدمية م���ع اآبائهم واأجدادهم، ث���م انتقلوا اإىل 
اأحي���اء املدينة اجلديدة، اإىل ا�ضطحاب اأولدهم 
لي���زوروا م�ضق���ط راأ�ضهم ويطلع���وا اأبناءهم على 
مرتع طفولتهم، ويعرفوه���م على اأ�ضواق الربكة، 
ويتزودوا منها ببع�س املاأكولت وامل�ضروبات ذات 

الأ�ضعار املقبولة باملقارنة مع املناطق الأخرى.
ول تزال هذه الأ�ضواق حافلة باملظاهر التي تدعو 
ال�ضائمن اإىل تذكريه���م الدائم بهذا النقلب 
ال���ذي اأحدث���ه رم�ض���ان يف العدي���د م���ن مظاهر 

احلياة اليومية.
وم���ن اأب���رز تلك���م الأ�ض���واق الت���ي ي���رتدد اإليه���ا 

الطرابل�ضيون والزائرون: �ضوق العطارين و�ضوًل 
اإىل برك���ة امللح���ة، و�ض���وق حراج و�ض���وق القمح 
حيث يعر����س البائع���ون ماأكولته���م الرم�ضانية 
ويزدح���م ال�ضوق بامل���ارة والف�ضولين واملت�ضوقن 

الذين يهيئون طبخة اليوم.
وتنت�ضر على جوانب الأ�ضواق وال�ضوارع وال�ضاحات 
ب�ضطات املغربية واملخللت واأنواع املرطبات التي 
تغ���ري ال�ضائم���ن ب�ضرائه���ا. كما يلف���ت النتباه 

اخلبز الرم�ضاين املزين باحلبة ال�ضوداء.
اإن متع���ة ال�ضائمن تتجلى يف ا�ضتع���ادة الأجواء 
الت���ي عا�ضه���ا الآباء والأج���داد يف ه���ذه الأحياء 
والأ�ضواق، م���ع اأ�ضوات الباع���ة وروائح البهارات 

واحلركة التي تبعث على التفاوؤل والغبطة.

أسواق رمضان

قال الرئي�س جنيب ميقاتي عرب »تويرت«: »نهنئكم جميعًا بحلول �ضهر رم�ضان املبارك، اأعاده اهلل 
عليك���م وعلى وطننا احلبيب لبنان بالربكة والعافي���ة، �ضائلينه تعاىل اأن يجعلنا واإياكم من عتقاء 

هذا ال�ضهر الكرمي، واأن يتقبل منا ومنكم �ضالح الأعمال. كل عام واأنتم بخري«.

هناأت وزيرة الدولة ل�ض���وؤون التمكن الإقت�ضادي للن�ضاء وال�ضباب فيولت خرياهلل ال�ضفدي على 
ح�ضابه���ا على »تويرت« اللبنانين بحلول �ضهر رم�ضان املبارك، متمنية ان »يلهمنا اهلل كي ن�ضتطيع 
مًع���ا مواجه���ة التحديات وار�ض���اء الطماأنينة«. وتابع���ت: »اأعاده اهلل على اجلمي���ع باخلري واليمن 

والربكة، كل عام وانتم بخري«.

�ضه���داء  ذك���رى  م���ع  املب���ارك حت���ل  رم�ض���ان  �ضه���ر  »بداي���ة  ان  عبي���د  ج���ان  النائ���ب  اأعل���ن 
ال�ضحاف���ة وعي���د ال�ضه���داء يف ال�ضاد����س م���ن اأي���ار لتحف���ز اللبنانين عل���ى املزيد م���ن العناية 
التاريخي���ة«. الأعي���اد  ه���ذه  تواك���ب  الت���ي  الإ�ضتثنائي���ة  والتحدي���ات  بالت�ضحي���ات   والتم�ض���ك 
وق���ال: »يف ه���ذا امللتقى الوطني والوجداين نبارك للبنانين الأحب���اء م�ضلمن وم�ضيحين تعلقهم 
واحتفاله���م بالعيد وبهذه املحطات التاريخي���ة، وندعو اىل املزيد من اليقظة والعتبار واللتفاف 

والتفاهم. ولن�ضاعد اأنف�ضنا بقدر ما ن�ضاأل اهلل اأن ي�ضاعدنا«.
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كان���ت ال�ضه���رات الرم�ضاني���ة - قبيل اقتح���ام التلفزيون حياتن���ا الأ�ضرية - 
جت���ري يف املقاه���ي ال�ضعبي���ة ويف اللهو املب���اح وخ�ضو�ضًا بع���د ق�ضاء �ضلة 

الرتاويح حيث يوؤثر الكثري منهم اجللو�س يف املقاهي.
وكان���ت اأم�ضياته���م حكايا �ضرية عن���رتة والزير �ضامل وفريوز �ض���اه واملهلهل، 
وغريهم م���ن اأبطال الق�ض�س ال�ضعبي، اأو يت���وىل ال�ضيخ حممود الكراكيزي 

تقدمي حوارية »كراكوز وعيواظ« يف لعبة خيال الظل التي نبغ فيها.
ومل تغب ال�ضهرات ال�ضعبية من اأحياء طرابل�س الداخلية ومل تخفت مظاهرها 
عل���ى الرغم من اإغراءات امل�ضل�ض���لت التلفزيونية »الرم�ضانية« حيث تن�ضط 

�ضه���رات مقهى ب���اب الرمل حتى ال�ضح���ور، ويق�ضد املنطقة �ضب���اب واأرباب 
عائ���لت من اأنحاء طرابل�س ل�ضراء الكعك���ة باجلبنة من اأفران املنطقة التي 
تعم���ل على احلط���ب. كما تن�ضط مقاهي ال�ضم والف���رز، بولفار ع�ضري الداية 

وطريق املئتن يف ا�ضتقبال روادها.

يحر����س الطرابل�ضي���ون على ح�ضور جمال�س التف�ضري وت���لوة القراآن الكرمي 
والدرو�س الدينية التي تنظمها دائرة الأوقاف الإ�ضلمية يف خمتلف م�ضاجد 

طرابل�س وامليناء وال�ضمال.
وطرابل����س مدينة املائة م�ضجد وم�ضل���ى وزاوية ومدر�ضة دينية اأثرية ل تزال 
على عهدها به���ذه املجال�س وخ�ضو�ضًا يف �ضهر رم�ض���ان، حيث يتوافد اأبناء 
املدين���ة اإىل اأبواب امل�ضاجد ي�ضتعر�ضون مناه���ج الدرو�س الدينية فيتخريون 
يف ذاكرتهم اأو ي�ضجلون على ق�ضا�ضة مواعيد عدد من العلماء الذين يهوون 

�ضم���اع اأحاديثه���م. وم���ن ال�ضائمن من يف�ض���ل جمل�س التف�ض���ري، وبع�ضهم 
يرغ���ب بال�ضتزادة م���ن الفقه، ويوؤثر اآخ���رون واعظًا بعين���ه لب�ضاطته وعدم 
تقع���ره يف ال���كلم، بينما يرت���اح بع�ضهم اإىل �ضل�ضة اأ�ضل���وب ذاك املحدث، 

فيما يتهافت معظمهم اإىل جمل�س ذلك ال�ضيخ اللبق املرح.
و�ضيج���د ال�ضائم خمتل���ف اأنواع الأحادي���ث الدينية يف »اجلام���ع املن�ضوري 
الكب���ري« بعد الفجر وقبيل الع�ضر وبعده مع ع�ضرات العلماء يف جمال�س يرتع 

فيها ال�ضائمون مع في�س من الروحانية واخل�ضوع.

سهرات رمضان

مجالس الوعظ والدروس الدينية

تغتن���م بع����س اجلمعي���ات الإ�ضلمي���ة يف املدينة ه���ذا ال�ضهر الك���رمي لتقيم 
دورات جمانية لتعلي���م القراآن الكرمي، طوال فرتة ما قبل الظهر لأربعة اأيام 
يف الأ�ضب���وع، وي���زداد الهتمام به���ذه الدورات لوقوع �ضه���ر ال�ضوم يف ف�ضل 

ال�ضيف والعطلة املدر�ضية، ومعظم هذه الدورات تقام يف املدار�س.
اإّل ان اأك���ر ال���دورات القراآنية روحانية ووقعًا يف النفو����س تلك التي تقام يف 
امل�ضاج���د وخ�ضو�ض���ًا يف »اجلامع املن�ض���وري الكبري« وغريها م���ن امل�ضاجد 
القدمي���ة حيث يتحلق���ون من خمتل���ف الأعمار بج���وار اأحد اأعم���دة امل�ضجد 

ين�ضتون اإىل اأحد العلماء يب�ّضط �ضرحه لطريقة التلوة والتجويد.
ول ن���زال نذك���ر تلكم الزاوي���ة املباركة الت���ي كان يقعد للتدري����س فيها خادم 
الق���راآن الكرمي ال�ضيخ حممود مملوك ال�ضهري ب���� »اأبو العبد« الذي وهبه اهلل 
عل���م اأحكام الت���لوة تعلمها على عدد من م�ضايخ طرابل����س امل�ضاهري، فانربى 

دورات قرآنية

يعلمها للأولد الذين يرتقب���ون الفراغ من الدر�س لأن جعبة، اأو بالأحرى �ضلة، 
اأبو العبد ملأى بالهدايا من �ضوكوله ومك�ضرات واأقلم ودفاتر - يرحمه اهلل -.

يحر����س ال�ضائم يف خ���لل هذا ال�ضهر على م�ضك »ختمي���ة« اأي قراءة كامل 
الق���راآن الكرمي مبعدل جزء واحد يوميًا، يقراأه اإما بعد �ضلة الفجر، اأو بعد 

�ضلة الع�ضر، وهناك من يتعهد ختم القراآن الكرمي مرتن اأو ثلثًا. 
وهناك جمل�س جماعي خلتم القراآن الكرمي ينعقد يف غرفة الأثر ال�ضريف يف 
»اجلامع املن�ضوري الكبري« يبداأ يوميًا بعد �ضلة الع�ضر، ويتناوب يف التلوة 
ع���دد من املواظب���ن على ح�ضور هذا املجل�س، ويكتف���ي املتحلقون بالإن�ضات 
اإىل الت���لوة ال�ضحيحة ولرمبا طلب���وا تلوة ب�ضع اآيات توخي���ًا ل�ضبطها من 

كبار احلفظة يف املجل�س. 
واحتف���ال ختم القراآن الك���رمي تقليد متوارث يذكر املخ�ضرم���ون بداياته يف 
الق���رن املا�ضي مع ال�ضيخ عم���ر العريف وال�ضيخ علي الع���رب وال�ضيخ ن�ضوح 
الب���ارودي وال�ضيخ �ضلح الدين كبارة يرحمه���م اهلل، وُيقراأ يف املجل�س جزء 
واح���د يوميًا حتى التا�ض���ع والع�ضرين حيث ُيقراأ فيه ج���زءان لُيختم باحتفال 
مهي���ب يتخلل���ه اأدعية وابته���الت دينية ودم���وع احل�ضرة عل���ى انق�ضاء �ضهر 

الهدى والفرقان والربكات.

احتفال ختم القرآن
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تختل���ط غ�ض���ة ال�ضائمن ب���وداع رم�ض���ان مع بهج���ة اقرتاب عي���د الفطر، 
وبخا�ض���ة لدى الأولد الذي���ن يلحون منذ منت�ضف �ضه���ر ال�ضوم على الأهل 

ل�ضراء ملب�س العيد.
كان���ت اأ�ضواق طرابل�س قبل نحو ن�ضف ق���رن تعج باملت�ضوقن منذ مطلع �ضهر 
رم�ض���ان، وذل���ك لأن معظ���م الطرابل�ضين كان���وا يف�ضلون خياط���ة امللب�س 
والقم�ض���ان ب���دًل من �ضرائه���ا جاهزة كما ه���ي احلال الآن. ل���ذا كنت ترى 
خياط���ي اجل���وخ والقم�ضان ي�ضل���ون الليل بالنه���ار منذ منت�ض���ف رم�ضان 

لي�ضتطيعوا تاأمن طلبات الزبائن، وكذلك الأمر خياطات املنازل.
م���ن هنا كان الزدحام ال�ضديد يف �ضوق الب���ازركان ل�ضراء الأقم�ضة، وكذلك 
الأم���ر للتو�ضية عل���ى اأحذية جديدة غ���ري اجلاهزة، مم���ا اأ�ضهم يف حتريك 

العجل���ة القت�ضادي���ة يف حملت 
�ضناعة الأحذية واخلياطة وباعة 

الأقم�ضة.
يف  الأ�ض���واق  ازدح���ام  وي���زداد 
رم�ض���ان  م���ن  الأخ���ري  ال�ضب���وع 
وبخا�ض���ة يف حم���لت جتهيزات 
معظ���م  يجم���ع  حي���ث  العرائ����س 
حف���ل  اإقام���ة  عل���ى  املخطوب���ن 

الزفاف يف اأحد اأيام العيد.
وكان���ت طرابل�س مدين���ة الت�ضوق 
ال�ضمالي���ة لأه���ل املناطق لرخ�س 
اأ�ضعارها وتن���وع ب�ضائعها قبل اأن 
اإىل  التجارية  املوؤ�ض�ض���ات  تتف���رع 
مراك���ز الأق�ضي���ة. ولك���ن ل تزال 
احليوية ت�ضود اأ�ضواقها التجارية، 
وخ�ضو�ض���ًا يف الأيام الأخرية من 
ال�ضه���ر الف�ضيل، حي���ث تهرع ربة 
املنزل لتاأمن لوازم طبخة العيد.

ويوؤمن اأ�ضح���اب حملت اللحوم 

الطلب���ات قب���ل يومن م���ن اإطلل���ة العيد خ�ضي���ة اأن يكون �ضه���ر رم�ضان 2٩ 
يوم���ًا، وت���كاد ماأك���ولت العي���د تت�ضاب���ه يف معظم البي���وت وم���ن اأهمها: ورق 
العن���ب، املحا�ضي، وغريها مم���ا ي�ضتهر به املطب���خ الطرابل�ضي. كما تزدحم 
حم���لت ال�ضكاكر وب�ضطاته���ا بالزبائن الذين يحر�ضون عل���ى �ضراء نقولت 
العي���د لواجب ال�ضيافة... ول ين�ض���ون �ضراء كميات م�ضاعفة من اخلبز التي 
يجب اأن تكفيهم لأيام العيد ب�ضبب عطلة الأفران يف هذه املنا�ضبة. ويحر�س 
الطرابل�ضي���ون على التجوال بعي���د الع�ضر، اأو ليًل يف اأ�ض���واق: »الكندرجية« 
و»العطاري���ن« و»الب���ازركان« و»�ض���وق القم���ح« و»الراهبات« و�ض���ط م�ضريات 
التكب���ري والتهلي���ل من هنا واأغنية »الليلة عيد« و»هل���ت ليايل حلوة وهنية« يف 

مكان اآخر من الب�ضطات املنت�ضرة يف معظم الأ�ضواق ال�ضعبية.

أسواق العيد 

والأث���ر ال�ضريف هو �ضع���رة من�ضوب���ة اإىل الر�ضول الكرمي اأهداه���ا ال�ضلطان 
عبداحلمي���د الث���اين اإىل طرابل�س تقديرًا لولئها للدول���ة العثمانية وذلك يف 
العام 1308 ه�، حيث ُو�ضعت يف علبة من الذهب اخلال�س واأر�ضلت مع اأحد 
البا�ضوات يف فرقاطة بحرية خا�ضة. وعندما و�ضلت اإىل ميناء طرابل�س هرع 
اأه���ايل طرابل�س بطوائفها كاف���ة ل�ضتقبالها، وهي كان���ت مهداة اإىل »جامع 
التفاحي« الذي رممه ال�ضلطان عبداحلميد ف�ضمي با�ضم »جامع احلميدي«، 
لكن رج���الت املدينة قرروا اأثر ن�ضيحة من ال�ضي���خ علي امليقاتي باأن يو�ضع 

الأثر ال�ضريف يف »اجلامع املن�ضوري الكبري« لكونه اأكرب م�ضاجد املدينة.
ومن���ذ ذلك احلن يحر�س الطرابل�ضيون واأبناء املناطق ال�ضمالية على زيارة 
الأث���ر ال�ضريف بعد �ضلة الفجر و�ض���لة اجلمعة الأخرية من �ضهر رم�ضان 
و�ضط التكبري والتهليل وقرع طبول نوبات الطرق ال�ضوفية الذين تغ�س بهم 
باحة امل�ضجد، ويتداف���ع الآلف من املوؤمنن لتقبيل هذا الأثر ال�ضريف الذي 

تتميز به مدينة طرابل�س وتفتخر.

زيارة األثر الشريف
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م���ن منا ل يتذك���ر حلقة العي���د واإ�ضرار الأه���ل على التعجيل بع���د الإفطار 
لتاأخ���ذ دورك عل���ى اأح���د كرا�ضي الق�س عن���د حلق احلي، حت���ى ولو مل مير 
�ض���وى اأ�ضبوعن على اآخر حلقة. فالأولد تدفعهم الغرية لأن يقلدوا بع�ضهم 
وي�ضروا على اأنهم حلقوا حلقة العيد، اأي اأنه ل عيد ملن مل يحلق خ�ضي�ضًا 
ل���ه. وعلى فك���رة ف���اإن الطرابل�ضين قلم���ا ي�ضتعمل���ون عبارة »ق����س ال�ضعر« 
املتدوال���ة خارج ح���دود الفيحاء، ويوؤثرون كلمة »حلق���ة« التي يراها غريهم 
خا�ض���ة للدق���ن. ونظرًا للزدح���ام ي�ضتعن احل���لق باأبنائه الذي���ن يعلمهم 

ال�ضنعة بروؤو����س اأولد العيد، ول ي�ضتغرق الأمر اأكر من خم�س دقائق و»اأبي 
بيدف���ع لك« واحللق ينف�س مريول ال�ضعر ب�ضرع���ة »يللي بعدو، الدور ملن«.. 
وهك���ذا حتى ال�ضحور.. وقد يعم���ل احللق يومن متوا�ضل���ن وخ�ضو�ضًا اإذا 
كان �ضهر رم�ضان 2٩ يومًا، وفوجىء مبدافع العيد، عندها كتب عليه ان يظل 

واقفًا حتى اآخر راأ�س عنده.
ولي����س اأجم���ل من منظ���ر روؤو�س الأطف���ال املليئة ب���� »بريانت���ن« اللماع وعلى 

رقابهم نتف من �ضعر احللقة... »ويالل عاحلمام«.

ل ي���زال املخ�ضرم���ون من اأبن���اء الفيحاء يوؤث���رون �ضناعة معم���ول العيد يف 
منازله���م، خلف���ًا للجي���ل اجلديد الذي ي�ضرتي���ه جاهزًا، دون وج���ع راأ�س اأو 

اإحداث انقلب يف البيت من اأجل �ضدرين من املعمول.
لكن العديد من الذين عا�ضوا ذكريات �ضنع املعمول قبل عدة عقود ل يزالون 
ي�ض���رون عل���ى اإحداث ه���ذه العجقة - ل���زوم العي���د -  وي���رون اأن مثل هذه 

العادات هي التي تعطي »هيئة« رم�ضان.
ومعم���ول العيد من اأنواع احللويات املتوارث���ة وال�ضعبية طبعًا - يحتاج �ضنعها 
اإىل دق���ة يف مقادير ال�ضميد وال�ضم���ن وال�ضكر واجلوز املك�ضر وهناك املعمول 

بتم���ر وله زبائنه من اأ�ضحاب الأ�ضنان اله�ض���ة اأو الوجبات، وبع�ضهم يف�ضله 
بالف�ضتق، واإن كانت اأ�ضول املعمول هي باجلوز.

وتنهم���ك ربة الأ�ضرة مع حماتها اأو اأخواته���ا اأو كناتها بفرك ال�ضميد وعجنه 
بال�ضكر وال�ضم���ن فيما تهتم اإحداهن بح�ضو كتل���ة ال�ضميد باجلوز على طابع 

خ�ضبي و�ضّف اأقرا�س املعمول يف ال�ضدور.
ويع���ود رب البيت بالذكرى اأم���ام اأ�ضرته عندما كان يحمل �ضدر املعمول على 
راأ�ضه لإي�ضاله اإىل فرن احلطب يف احلي، لياأخذ دوره حتى �ضاعة متاأخرة. 

حالقة العيد

معمول العيد

درج الطرابل�ضيون خلل الن�ضف الأول من القرن املا�ضي على ارتياد حمام 
ال�ض���وق قبيل الأعياد، ويف منا�ضب���ات اأخرى مثل زفة العر�ض���ان اأو الحتفال 
بطه���ور ال�ضبي. وحلمام العيد طقو�ضه الت���ي كان ي�ضتعد لها الأهل قبل نحو 
يوم���ن لتح�ضري امللب����س اجلديدة واملنا�ض���ف وعدة ال�ضتحم���ام )�ضابون 
عراي�ضي، ليفة، �ضكر معقود، كي�س حمام �ضعر ماعز( طعام و�ضراب وخ�ضار 
وحلويات. ويتميز حمام ال�ضوق بفوائد �ضحية للج�ضم والأع�ضاب وبع�س اآلم 
الع�ض���لت والعظام، ويحر�س علي���ه اأبناء الفيحاء قبي���ل العيد يف حمامات 
الن���وري وعزالدي���ن والعب���د والنزهة عل���ى ج�ض���ر اللحامن قب���ل اإزالته مع 
في�ض���ان نهر اأبو علي، و�ضابقًا حمام اجلديد يف حي احلتة، وحمام احلاجب 
يف ال�ضويقة. وهناك موعدان للحمام: اأحدهما للن�ضاء طوال النهار، واملوعد 
الآخر للرجال من بعد الغروب، وتو�ضع �ضارة حمراء على مدخله دليل وجود 

الن�ضاء يف هذا الوقت.

اإن���ه عيد الفطر، يوم اجلائزة لل�ضائمن القائمن حقًا طوال �ضهر الربكات، 
ي�ضتحقون وعد اهلل »كل عمل ابن اآدم له اإّل ال�ضوم فاإنه يل واأنا اأُجزي به«...

وكم���ا كانوا يتلهف���ون لروؤية ه���لل رم�ض���ان يف التا�ضع والع�ضري���ن من �ضهر 
�ضعب���ان، فاإن���ه تتم بعد غ���روب 2٩ رم�ض���ان احتفالية التما�س ه���لل �ضوال. 
فيم���ا �ضوارع واأ�ضواق طرابل�س التجارية مزدحمة باملت�ضوقن ينجزون طلبات 
اأولده���م، ويت�ضقطون من ح���ن لآخر اأي خرب عن موعد العي���د: غدًا اأم بعد 

غد؟! 

ولرمب���ا تاأخ���ر موع���د اإعلن الأول م���ن �ضوال حت���ى قبيل ال�ضح���ور يف بع�س 
ال�ضنوات وذلك لوجود غيوم حتجب الروؤية، فيظلون على توا�ضل مع العا�ضمة 

ملعرفة راأي من يكون قد ثبتت لديه الروؤية.
اأم���ا يف اأيامنا هذه ف���ل ي�ضتغرق الإع���لن عن بدء �ضوال �ض���وى ب�ضع دقائق 
حوايل الع�ضاء، ويتم ذلك من خلل ت�ضاور مع عدد من الفعاليات الدينية يف 
بع�س ال���دول العربية من اأجل توحيد موعد العي���د. كما حاولوا ذلك لتوحيد 

موعد الأول من رم�ضان.

حمام العيد

يوم الجائزة
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