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Ée ™FÉbƒdÉH ¢Vô©àd ,kÉ«aÉë°U kGô“Dƒe ø°ù◊G ÉjQ á«∏NGódG IôjRh â°ü°üN

á«æe’G Iõ¡L’G øe IôaGƒàŸG äÉeƒ∏©ŸGh ,¢ù∏HGôW ‘ ô£ØdG ó«Y á∏«d π°üM

.É¡ÑµJôeh áÁô÷G  øY ájôµ°ù©dGh

ÚÑJ ,ájôµ°ù©dGh á«æe’G iƒ≤dG É¡JôLG »àdG á«dh’G äÉ≤«≤ëàdG áé«àf{ :âdÉb

:á«dÉàdG Qƒe’G

ƒgh ájQÉf áLGQO ‘ ¬dõæe øe •ƒ°ùÑe ô°†N øªMôdG óÑY »HÉgQ’G ≥∏£fEG -

.É°TÉ°TQh ájhój πHÉæb 6 πªëj

âHÉ°UG ÉjGô°ùdG πNóe øe Üô≤dÉH á∏Ñæb ≈eQ ,¢ù∏HGôW ÉjGô°S ¤G ¬LƒJ -

.Ú«fóe ÉgÉjÉ¶°T

IRôØŸ á©HÉJ á«dBG ≈∏Y ¢UÉ°UôdG ≥∏WGh AÉæ«ŸG ∫GÎæ°S ¤G ¬LƒJ ,ºK øeh -

π«∏N ÊƒL ∞jô©dG øe πc áHÉ°UGh á«dB’G ¥GÎMG ¤G iOG Ée ,¢ù∏HGôW ÇQGƒW

.IÉ«◊G ÉbQÉa ¿G ÉãÑd Éeh ,á¨dÉH äÉHÉ°UÉH êôa »∏Y ∞°Sƒj »cQódGh

¢û«é∏d á«dBG ≈∏Y QÉædG ≥∏WG å«M CÉaôŸG á∏fi ¤G Égó©H »HÉgQ’G ¬LƒJ -

.ídÉ°U óªfi º«gGôHG ¢û«÷G ‘ ∞jô©dG OÉ¡°ûà°SG ¤G äOG ÊÉæÑ∏dG

´QÉ°T ¤G π°Uhh ,¢ù∏HGôW áæjóe AÉ«MG πNGO ¤G CÉaôŸG øe »HÉgQ’G ≥∏£fG -

.É¡ë£°S ≈∏Y ájGóH ø°ü–h ájÉæH ¤G ó©°U .ó«dƒàdG QGO

≈˘˘eQ ,¢û«÷G äGQÉ˘˘Ñ˘˘î˘˘à˘˘°SGh äÉ˘˘eƒ˘˘∏˘˘©ŸG á˘˘˘Ñ˘˘˘©˘˘˘°T ø˘˘˘e ≈˘˘˘æ˘˘˘ÑŸG ≥˘˘˘jƒ˘˘˘£˘˘˘J ∫Ó˘˘˘N -

»∏Y Ú°ùM Ö«≤ædG ƒg ¢û«÷G •ÉÑ°V óMG ÜÉ°UÉa QÉædG ≥∏WGh á∏Ñæb »HÉgQ’G

äÉë«°U ≥∏£j CGóHh ™HGôdG ≥HÉ£dG ¤G ∫õf ºK øeh .IÉ«◊G ¥QÉa …òdG äÉMôa

.»∏NGódG øe’G iƒbh ¢û«÷G ó°V ájÒØµJ

áÑ©°T øe áHQÉ°V Iƒbh ,¢û«÷G äGQÉÑîà°SG øe áHQÉ°V iƒb âªëàbG -

≈∏Y É¡«eQ ∫hÉëj ¿Éc ÉeóæY ,»HÉgQ’ÉH á∏Ñæb äôéØfG ÉgóæYh ,á≤°ûdG äÉeƒ∏©ŸG

.z¬˘˘∏˘˘à˘˘≤˘˘e ¤G iOG É˘˘e ,¬˘˘«˘˘∏˘˘Y QÉ˘˘æ˘˘dG ¥Ó˘˘WG ó˘˘©˘˘H ¬˘˘à˘˘HÉ˘˘°UG á˘˘é˘˘«˘˘à˘˘f á˘˘ª˘˘˘LÉ˘˘˘¡ŸG Iƒ˘˘˘≤˘˘˘dG

.πjhCÉàdG πª– ’ »gh ,»g Éªc â∏°üM ™FÉbƒdG √òg ¿G ø°ù◊G âë°VhGh

øe{ ƒg …òdG ,•ƒ°ùÑe ô°†N øªMôdG óÑY øY äÉeƒ∏©ŸG ¢†©Ñd â°VôYh

äGQófl ™«°VGƒÃ ≥HGƒ°S ¬jódh ,øjOGó◊G »M øe 1992/11/1 ó«dGƒe

QOÉZ ,2016/1/6 ïjQÉJ ‘h .IóY äGôe ¬Ø«bƒàd ÉÑÑ°S âfÉc AGòjGh Üô°Vh

,ájôµ°ùYh á«Yô°T äGQhO ™HÉJ å«M ,ÖdOG ¤G É¡æeh É«côJ ¤G á«fÉæÑ∏dG »°VGQ’G

äÉeƒ∏©ŸG áÑ©°T ¿G ÉÃh .¿ÉæÑd ¤G ¬∏«MôJh ¬Ø«bƒJ ” å«M É«côJ ¤G Égó©H OÉY

áÑ©°ûdG ¤G ¬ª«∏°ùJh QÉ£ŸG ‘ ¬Ø«bƒJ ” ,ô–h åëH ÆÓH ¬≤M ‘ äQó°UG âfÉc

áé«àæH π«MGh .¬¡«LƒJh ¢üàıG AÉ°†≤dG ±Gô°TG â– ¬©e ≥«≤ëàdG âdƒJ »àdG

áæ°ùdG ∞°üfh áæ°S ¬æé°ùH ÉªµM Qó°UG …òdG …ôµ°ù©dG AÉ°†≤dG ΩÉeG ≥«≤ëàdG

.zá«fÉæÑ∏dG »°VGQ’G êQÉN É¡ÑµJQG á«eôL ∫É©aG øY â«ÑãàdG ” ÉeóæY

ò«ØæJ ó©H ¬«ehQ øé°S øe ¬∏«Ñ°S »∏NG 2017/9/1 ïjQÉJ ‘{ :âaÉ°VG

»¡a ,»HÉgQ’G πª©dG Gòg ‘ ≥«≤ëàdG ¤ƒàj øe ,Ωƒ«dG ÉeG .É¡«a ºµM »àdG áHƒ≤©dG

Ωõ∏j Ée πµH ¿Éeƒ≤j ¿Gò∏dG äÉeƒ∏©ŸG áÑ©°Th ÊÉæÑ∏dG ¢û«÷G ‘ á°üàıG Iõ¡L’G

¢üàıG AÉ°†≤dG ±Gô°TG â–h ,á«dÉY á«aGÎMÉHh á«æ¡e ¥ô£H π°üM Ée ∞°ûµd

.z¬JÉ¡«Lƒàd É≤ahh

:á«dÉàdG πFÉ°ùŸG í«°Vƒàd ø°ù◊G â∏≤àfG ºK øeƒ

≈∏Y ád’ó∏d Iõ¡L’G πc √óªà©J í∏£°üe ƒg OôØæŸG ÖFòdG í∏£°üe ¿G :’hG -

πª©dG Gòg ¿ƒµj ¿G ¿hO øe ,á«HÉgQG á«∏ªY É¡æeh ,»eGôLG πª©H ΩÉb ¢üî°T

,á«ŸÉ©dG çGóM’G ™HÉàj øeh .É¡«dG »ªàæj áYƒª› øe IQOÉ°U ôeGhG øY ÉŒÉf

øµj ⁄ ƒdh ≈àM ¢üî°T :¿Gó∏ÑdG πc ‘ π°üëj äÉ«∏ª©dG øe ´ƒædG Gòg ¿G ±ô©j

,á«æe’G Iõ¡L’G πÑb øe áÑbGôŸG â– ƒgh ,á«HÉgQG äÉª¶æe ™e π°UGƒJ ¬jód

çOGƒ◊G øe ´ƒædG Gòg .»HÉgQG ™HÉW ¬d hG »eGôLG πª©H Ωƒ≤j ¿G ,√óMƒd Qô≤j

¿Éa ,Òcòà∏dh .∫hódG øe ÉgÒZh É«fÉŸGh ,Góæ∏jRƒ«fh ,É°ùfôah ,ÉcÒeG ‘ π°üëj

äGQÉ˘Ñ˘î˘˘à˘˘°S’G ø˘˘e ø˘˘jOƒ˘˘°Uô˘˘e Gƒ˘˘fÉ˘˘c É˘˘°ùfô˘˘a ‘ á˘˘«˘˘HÉ˘˘gQG äÉ˘˘«˘˘∏˘˘ª˘˘Y Ghò˘˘Ø˘˘f ø˘˘jò˘˘dG

±ô©j ÉÃ øª°V ÚØæ°üe GƒfÉch á«°ùfôØdG fichiersπc ™eh .(áÑbGôŸG â–)

äÉ«∏ªY ò«ØæJ øe Gƒæµ“ ,É¡«dG Ú©°VÉN Gƒfƒµj ¿G ¢VÎØŸG øe ¿Éc »àdG áÑbGôŸG

.¢ù∏HGôW ‘ ó«©dG á∏«d π°üM Ée É¡àYÉ°ûH ‘ äRhÉŒ á«HÉgQG

øµÁ ’ ,AÉjôHG Gƒ∏à≤j ¿G OQÉH ΩóH ¿hQOÉ≤dG ¿ƒ«HÉgQ’G ¿ƒeôÛG :É«fÉK -

É«∏≤Y Úfõàe ÒZ º¡fG QôcG ÉfGh .É«∏≤Y Úfõàe ÒZ ¢UÉî°TG º¡fG ’G º¡Ø°Uh

ó◊G ∞°Uƒd É‰G ,áÁô÷G ôjÈàd ÉÑÑ°S ¢ù«d Gògh ,»Ñ£dG ¢ù«dh …RÉÛG ≈æ©ŸÉH

ôe’G Gògh ,á«fÉ°ùfÓdGh ΩGôL’ÉH ¢UÉî°T’G øe ´ƒædG Gòg ¬«dG π°Uh …òdG

.¢SGóHG É¡Ø«ØîJ ¤G ¢ù«dh º¡«∏Y áHƒ≤©dG ójó°ûàd ÉÑÑ°S ‹ÉàdÉH ¿ƒµj

äGAGô˘˘˘˘L’G{ ¿CG ø˘˘˘˘°ù◊G âë˘˘˘˘°VhG ,≥˘˘˘˘HÉ˘˘˘˘°ùdG ‘ »˘˘˘˘HÉ˘˘˘˘gQ’G ø˘˘˘˘é˘˘˘˘°S Ió˘˘˘˘e ø˘˘˘˘˘Yh

 :áØ∏àfl πMGôÃ ô“ á«HÉgQ’G áÁô÷G É¡æeh ,áÁôL …CÉH òîàJ »àdG á«FÉ°†≤dG

hG ¢û«÷G äGQÉÑîà°SG øe á«dó©dG á£HÉ°†dG É¡jôŒ »àdG äÉ≤«≤ëàdG πc - 1

≥∏©àj Ée ‘h ,AÉ°†≤dG ±Gô°TG â– ºàJ ádhO øeG hG ΩÉY øeCG hG »∏NGO øeCG iƒb

.ájôµ°ù©dG áªµÙG iód áeƒµ◊G ¢VƒØe ±Gô°TG â– ºààa á«HÉgQ’G ºFGô÷ÉH

Oô› πµ°T ‘ ™FÉbƒdG AÉ°ü≤à°SG ≈∏Y ô°üàîJ á«æe’G Iõ¡L’G áª¡e ¿EG - 2

.ÊƒfÉb ∞«°UƒJ …G AÉ£YG ¿hO øeh

√QhóH …òdG AÉ°†≤dG ¤G ∞∏ŸG »æe’G RÉ¡÷G π«ëj ,äÉ≤«≤ëàdG AÉ¡àfG óæY - 3

.zá«eô÷G ∫É©aÓd ÊƒfÉ≤dG ∞°UƒdG AÉ£YG ó©H ºµ◊Gh ≥«≤ëàdGh AÉYO’G ¤ƒàj

äCÉJQG »àdG áHƒ≤©dG »g »HÉgQ’G âdhÉW »àdG áHƒ≤©dG{ ¿G ø°ù◊G âë°VhCG

»àdG ∫É©a’G áÑbÉ©Ÿ áÑ°SÉæe É¡fG ,äÉ£∏°ùdG πc øY á∏≤à°ùe »g »àdG ,áªµÙG

.zá«fÉæÑ∏dG »°VGQ’G êQÉN É¡ÑµJQG

¢ù∏HGôW{ ¿G ø°ù◊G âdÉb ,π°üM É‡ É¡°UÓîà°SG øµÁ »àdG È©dG øYh

´GƒfCG πc òÑæJ áæjóe É¡fG ,Égó©H ¬JócG Ée ƒgh ,á«HÉgQ’G á«∏ª©dG πÑb âàÑKG âfÉc

ôµØ∏d hG ¿ÉæÑd ‘ ÜÉgQÓd áæ°VÉM áÄ«H ’G äGƒæ°ùdG √òg ó©H ÚÑJh Éªc .±ô£àdG

‘ á°UÉîHh ,¿ÉæÑd ¿óe øe á«fóe …CÉH hG á«æ°ùdG áØFÉ£dG πNGO ¿Éc ¿G ,…ÒØµàdG

.z¢ù∏HGôW

hG »ØFÉ£dG Ö°ü©dG ó°ûd á«HÉgQG áÁôL ∫Ó¨à°SG ô£ÿG øe{ ¿G ¤G âàØdh

Ú«˘˘eÓ˘˘Y’G ÚH ,…hÉ˘˘°ùà˘˘dÉ˘˘H á˘˘cÎ°ûe á˘˘«˘˘dhDƒ˘˘˘°ùe á˘˘˘ª˘˘˘Kz ¿G IÈà˘˘˘©˘˘˘e ,z»˘˘˘°SÉ˘˘˘«˘˘˘°ùdG

’ å«ëH á«aôëH á«HÉgQG ºFGôL Gòµgh πKÉ‡ çóM ™e »WÉ©à∏d ,Ú«°SÉ«°ùdGh

.z»eÓYG ≥Ñ°S ≈∏Y ∫ƒ°üë∏d IRQÉÑe Qƒe’G Ö∏≤æJ

∞«c{h áeó≤àŸG ∫hódG ¢†©H ‘ ÜQÉéàdG øe º∏©àdGh È©dG òNG ¤G âYOh

.zÉ¡«a ∫hGóàJ áeƒ∏©e …Gh É¡∏≤æJ IQƒ°U …Gh çGóM’G √òg πãe ™e ≈WÉ©àJ

ÚJqôe º∏¶oJ ¢ù∏HGôW

¿ÉªãY OÉªY AGƒ∏dG »∏NGódG øe’G iƒb ΩÉY ôjóeh ø°ù◊G ÉjQ á«∏NGódG IôjRh

…Gô°ùdG ‘ √ó≤Y ‘Éë°U ô“Dƒe ‘
ó˘˘˘˘©˘˘˘˘°S ¢ù«˘˘˘˘Fô˘˘˘˘dG ∫É˘˘˘˘˘b »˘˘˘˘˘eƒ˘˘˘˘˘µ◊G

:…ôjô◊G
¢û«÷G AGó˘˘˘¡˘˘˘˘°T ìGhQC’ á˘˘˘˘«–{
øjòdG ,»∏NGódG øeC’G iƒbh ÊÉæÑ∏dG
á«HÉgQ’G Qó¨dG á«∏ªY ∫ÓN Gƒ£≤°S
áeÓ°S ≈∏Y ¬∏d óª◊G .¢ù∏HGôW ‘
¢û«÷G É˘˘gGó˘˘à˘˘˘aG »˘˘˘à˘˘˘dG ,¢ù∏˘˘˘HGô˘˘˘W
á˘©˘HQCG ìGhQCÉ˘˘H ø˘˘eC’G iƒ˘˘b ∫É˘˘LQh
πµd IQÉ°ùN ,º¡JQÉ°ùN âfÉc ,∫É£HCG
.á«fÉæÑd á∏FÉY πµdh »°ù∏HGôW â«H

QÉ˘˘˘˘˘˘chCG ø˘˘˘˘˘˘e »˘˘˘˘˘˘HÉ˘˘˘˘˘˘˘gQG êhô˘˘˘˘˘˘˘N
¢ù∏HGôW ájƒg ‘ ∫óÑj ød ,±ô£àdG
á˘æ˘jó˘˘e ≈˘˘≤˘˘Ñ˘˘à˘˘°S ¢ù∏˘˘HGô˘˘W .É˘˘Ä˘˘«˘˘°T
áæjóe ,∑Î°ûŸG ¢û«©dGh ∫GóàY’G
º˘ZQ ,á˘«˘Yô˘°ûdGh á˘dhó˘∏˘d QÉ˘°üà˘˘f’G

.¢UôØdG »∏¨à°ùeh Úµµ°ûŸG ∞fCG
´ƒ°Vƒe ¿CG ôcPC’ áÑ°SÉæe √ògh
’h …QGRƒdG ¿É«ÑdG ‘ ΩGõàdEG ƒØ©dG
á˘˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘jóŸG √ò˘˘˘˘˘˘g .Ò°ùj ¿CG ø˘˘˘˘˘˘e ó˘˘˘˘˘˘H
,º˘∏˘¶˘dG Oô˘J ∞˘«˘c ±ô˘©˘J á˘ª˘«˘¶˘˘©˘˘dG
´ÎNG øe ,∫Éª°ûdG πc ™e ±ô©Jh
É˘˘¡˘˘˘«˘˘˘dEG Qqó˘˘˘°U ø˘˘˘eh ,ΩÓ˘˘˘°SE’G í˘˘˘à˘˘˘a
ÜGƒ˘˘˘˘˘HC’G í˘˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘˘a ø˘˘˘˘˘˘eh ,ÜÉ˘˘˘˘˘˘gQ’G
,¿ƒ˘é˘°ùdG ø˘e êhô˘î˘∏˘d Ú«˘HÉ˘gQÓ˘˘d

.¿ÉæÑd ÒZh ¿ÉæÑd ¤EG ∫ƒNó∏dh
á˘˘˘˘˘˘˘˘˘KÓ˘˘˘˘˘˘˘˘˘K ø˘˘˘˘˘˘˘˘˘Y çó–CG ¿CG OhCGh

:øjhÉæY
¿ÉæÑd äÉbÓY øY :∫h’G ¿Gƒæ©dG
¿ƒµj ¿CG Öéj .á«Hô©dG ∫hódG ™e
√ò˘g ¿CG Ú«˘˘fÉ˘˘æ˘˘Ñ˘˘∏˘˘dG π˘˘µ˘˘d É˘˘eƒ˘˘∏˘˘©˘˘e
êGõŸ á˘˘©˘˘°VÉ˘˘˘N â°ù«˘˘˘d äÉ˘˘˘bÓ˘˘˘©˘˘˘dG
.äGOÉ«≤dGh ÜGõMC’Gh iƒ≤dG ¢†©H
∫ƒ≤j Qƒà°SódG ‘ ô£°S ∫hG ¿Éc GPEG
¿ÉæÑd ¿C’ Gò¡a ,»HôY ó∏H ¿ÉæÑd ¿CG
á˘˘˘©˘˘˘eÉ÷ ¢ù°SDƒ˘˘˘e ƒ˘˘˘˘°†Yh »˘˘˘˘Hô˘˘˘˘Y
¬JÉbÓ©H ájƒdh’Gh ,á«Hô©dG ∫hódG
…C’ ¢ù«˘˘˘dh Üô˘˘˘©˘˘˘dG AÉ˘˘˘≤˘˘˘°TÓ˘˘˘d »˘˘˘g
É˘˘°†jCG ó˘˘«˘˘ØŸG ø˘˘e .»˘˘«˘˘ª˘˘«˘˘∏˘˘bG Qƒfi
∞≤j ÉeóæY ,Qƒà°SódG ‘ ¬fCG ÒcòàdG
»HôY Èæe …CG ≈∏Y áeƒµ◊G ¢ù«FQ
π˘˘c º˘˘°SÉ˘˘H çó˘˘˘ë˘˘˘à˘˘˘j ƒ˘˘˘¡˘˘˘a ,‹hO hCG
áeôµŸG áµe áªb äô°†M ÉfCGh .¿ÉæÑd
,¿É˘æ˘Ñ˘d á˘ª˘∏˘c â«˘≤˘dCGh ,¿É˘æ˘Ñ˘d º˘°SÉ˘H
º˘°SÉ˘H á˘ª˘≤˘dG äGQGô˘b ≈˘∏˘˘Y â≤˘˘aGhh

 .¿ÉæÑd
ájƒ°ùàdG ´ƒ°Vƒe :ÊÉãdG ¿Gƒæ©dG
…òdG ∫Éé°ùdGh ,ó∏ÑdG ‘ á«°SÉ«°ùdG
.ô◊G »˘˘æ˘˘Wƒ˘˘dG QÉ˘˘«˘˘à˘˘dG ™˘˘e π˘˘˘°üM
ø˘e Gó˘L É˘é˘Yõ˘˘æ˘˘e âæ˘˘c ,á˘˘MGô˘˘°üH
¿GÈL ôjRƒdG øY π≤f …òdG ΩÓµdG
ô˘˘˘jQÉ˘˘˘≤˘˘˘à˘˘˘dGh ,´É˘˘˘≤˘˘˘Ñ˘˘˘dG ‘ π˘˘˘«˘˘˘˘°SÉ˘˘˘˘H
,ΩÓ˘˘µ˘˘˘dG äQô˘˘˘c »˘˘˘à˘˘˘dG á˘˘˘«˘˘˘Ø˘˘˘ë˘˘˘°üdG
Ò°ùØ˘˘˘˘à˘˘˘˘dÉ˘˘˘˘H ió˘˘˘˘e ó˘˘˘˘©˘˘˘˘HCG âÑ˘˘˘˘˘gPh

π°†aCGh .äÉLÉàæ˘à˘°S’Gh π˘«˘∏˘ë˘à˘dGh
≈˘Ø˘f ¬˘fCG π˘«˘°SÉ˘H ô˘˘jRƒ˘˘dG ¬˘˘H ΩÉ˘˘b É˘˘e
π≤f Qƒa ≈JCG »ØædG â«d øµd ,ΩÓµdG
ΩÓYE’G ≈∏Y GôFGO ∑Îj ⁄h ,ΩÓµdG
,»ØædG πÑb QÉ¡ædG ∫GƒW äÉ°TÉ°ûdGh
á˘˘Ä˘˘«˘˘°S âfÉ˘˘c ΩÓ˘˘µ˘˘dG äGOGó˘˘JQG ¿C’
iódh ÉeƒªY »æ°ùdG §°SƒdG ‘ ,GóL
 .¢UÉN πµ°ûH πÑ≤à°ùŸG QÉ«J Qƒ¡ªL
á˘ª˘µÙG º˘µ˘M :ådÉ˘ã˘˘dG ¿Gƒ˘˘æ˘˘©˘˘dG
,ÊÉ˘à˘«˘Y OÉ˘˘jR á˘˘«˘˘°†≤˘˘H á˘˘jô˘˘µ˘˘°ù©˘˘dG
,¢ù∏˘HGô˘W ‘ á˘«˘HÉ˘gQE’G á˘«˘˘∏˘˘ª˘˘©˘˘dGh
∞˘bGƒ˘e É˘æ˘©˘ª˘°Sh äÉ˘aô˘°üJ É˘˘æ˘˘jCGQh
¢ù«˘˘d .á˘˘jƒ˘˘°ùà˘˘dG âHÉ˘˘°UCG á˘˘˘«˘˘˘Ñ˘˘˘∏˘˘˘°S
¢VÉ˘b ∑É˘æ˘g ¿ƒ˘˘µ˘˘j ¿CG Gó˘˘HCG ’ƒ˘˘Ñ˘˘≤˘˘e
á˘∏˘ª˘M ø˘°ûjh zƒ˘HÉ˘°ùM ≈˘∏˘Y —É˘a{
»˘˘∏˘˘NGó˘˘dG ø˘˘e’G iƒ˘˘b IOÉ˘˘«˘˘b ≈˘˘∏˘˘Y
Ö∏≤æj ¿CG QOÉbh ,äÉeƒ∏©ŸG áÑ©°Th
…ôµ°ùY ΩÉY ´óªc ¬JÉ«MÓ°U ≈∏Y
á˘˘˘«˘˘˘°†b ‘ ´É˘˘˘aO »˘˘˘eÉfi í˘˘˘Ñ˘˘˘°ü«˘˘˘d
á˘jô˘µ˘°ù©˘dG á˘ª˘µÙG ó˘©˘H .á˘°SÉ˘˘°ùM
.¢ù∏˘HGô˘£˘H »˘HÉ˘gQ’G Ωƒ˘é˘˘¡˘˘dG ≈˘˘JCG
¬æe πFÉW ’ ÉeÓc ™ª°ùf ÉfóY ,ICÉéa
,ÜÉ˘˘gQÓ˘˘d á˘˘æ˘˘°VÉ◊G á˘˘Ä˘˘«˘˘Ñ˘˘˘dG ø˘˘˘Y
º˘˘˘à˘˘˘Lô˘˘˘NCG GPÉŸ á˘˘˘∏˘˘˘Ä˘˘˘˘°SG ìô˘˘˘˘£˘˘˘˘Jh
â≤≤M ∞«ch ,øé°ùdG øe »HÉgQ’G
áª«∏M äOÉY ?äÉeƒ∏©ŸG áÑ©°T ¬©e
Gƒ˘˘˘˘©˘˘˘˘°Vhh ,áÁó˘˘˘˘≤˘˘˘˘dG É˘˘˘˘¡˘˘˘˘JOÉ˘˘˘˘©˘˘˘˘d
IôFGóH äÉeƒ∏©ŸG á˘Ñ˘©˘°T äÉ˘≤˘«˘≤–
IOÉ˘˘YEG ¿hó˘˘jô˘˘j Gƒ˘˘ë˘˘Ñ˘˘˘°UCGh ,∂°ûdG
π«Ñ°S AÓNGh ∞«bƒJ ∫ƒM ≥«≤ëàdG
øe •ƒ°ùÑe øªMôdG óÑY »HÉgQ’G
âª˘µ˘M á˘jô˘µ˘°ù©˘dG á˘ª˘µÙG .ó˘˘jó˘˘L
,¬à«eƒµfi πeÉc ≈°†b ƒgh ,¬«∏Y
ΩÉ˘˘˘©˘˘˘dG ø˘˘˘e’G Gƒ˘˘˘dCÉ˘˘˘°SGh Gƒ˘˘˘∏˘˘˘°†Ø˘˘˘˘J
á˘˘ª˘˘µÙGh á˘˘jô˘˘µ˘˘°ù©˘˘˘dG á˘˘˘Wô˘˘˘°ûdGh
¢†ª˘ZCG ¿CG ø˘µÁ ’ É˘fCG .á˘jô˘˘µ˘˘°ù©˘˘dG
¿CG »àaô©e ™e ,ôeC’G Gòg øY »æ«Y
…CÉH ájƒ°ùàdG ó°ùØj ¿CG ójôj øe ∑Éæg
É˘˘fCG âæ˘˘c ¿EG º˘˘¡˘˘ª˘˘˘¡˘˘˘j ’h ,á˘˘˘≤˘˘˘jô˘˘˘W
πjóH ¿C’ .ó∏ÑdG πc hCG øªãdG ™aOCÉ°S

.z∫ƒ¡ÛG ¤G ÜÉgòdG ƒg ájƒ°ùàdGA

¢û«©dGh ∫GóàY’G áæjóe ≈≤Ñà°S ¢ù∏HGôW :…ôjô◊G
¢UôØdG »∏¨à°ùeh Úµµ°ûŸG ∞fCG ºZQ ,∑Î°ûŸG

…ôjô◊G ó©°S ¢ù«FôdG

á˘æ˘jó˘e ¬˘Jó˘¡˘°T É˘e{ ¿G »˘JÉ˘≤˘«˘˘e Ö«‚ ¢ù«˘˘Fô˘˘dG ó˘˘cCG
ÌcC’Gh ,GóL ™Lƒeh ⁄Dƒe ô£ØdG ó«Y á∏«d ¢ù∏HGôW
É¡∏gCG ¤Gh É¡«dEG IAÉ°S’G ‘ ¢†©ÑdG ¿É©eEG ƒg ¬æe ÉeÓjEG
áÁó≤dG áª¨ædG IOÉYEÉH ,É¡àbGôYh É¡àdÉ°UCGh É¡îjQÉJh
áÄ«H É˘¡˘fCÉ˘Hh ÜÉ˘gQE’Gh ±ô˘£˘à˘dÉ˘H É˘¡˘eÉ˘¡˘JEÉ˘H á˘Lƒ˘é˘ªŸG

.zøjOó°ûàª∏d áæ°VÉM
∑Éæg πH ,ÜÉgQÓd É«≤WÉæe ’h É«æjO AÉªàfG ’{ :∫Ébh
¿É˘ch ,á˘ª˘KBG á˘«˘∏˘ª˘©˘d É˘Mô˘°ùe ¢ù∏˘HGô˘W QÉ˘à˘NEG »˘˘HÉ˘˘gQG
,iôNCG á«fÉæÑd á≤£æe hCG áæjóe …CG QÉ«àNEG ≈∏Y GQOÉb
Gòg áé«àf Égó«Y ‘ á«ë°V âfÉc ¢ù∏HGôW ¿EÉa ∂dòd
Újô˘µ˘°ùY á˘˘©˘˘HQCG IÉ˘˘«˘˘ë˘˘H iOhCG …ò˘˘dG ¿É˘˘Ñ÷G π˘˘ª˘˘©˘˘dG
º¡∏Ñ≤àj ¿CG ôjó≤dG »∏©dG ¬∏dG ∫CÉ°ùf ,ÉæFÉæHCG øe AGó¡°T
≈˘˘∏˘˘Y øÁ ¿CGh ,¿Gƒ˘˘∏˘˘°ùdGh È°üdG º˘˘¡˘˘JÓ˘˘FÉ˘˘Y º˘˘˘¡˘˘˘∏˘˘˘jh
ÜÉ˘°ûdG É˘°†jCG ≈˘°ùæ˘f ’h ,π˘˘LÉ˘˘©˘˘dG AÉ˘˘Ø˘˘°ûdÉ˘˘H ≈˘˘Mô÷G
¬JÉ«M ™aój ¿CG OÉc …òdG OGôe ôHÉ°U π£ÑdG »æ«£°ù∏ØdG

.zádÉ°ùHh ICGôL πµH ¬FÉ≤°TCG øY ´Éaó∏d ÉæªK
,á«fÉæ˘Ñ˘d á˘æ˘jó˘e ≈˘≤˘Ñ˘à˘°Sh âfÉ˘c ¢ù∏˘HGô˘W{ :±É˘°VCG
¢û«©dÉ˘H ∂°ùª˘à˘J ,IQƒ˘æ˘à˘eh á˘ë˘à˘Ø˘æ˘e ,á˘æ˘eDƒ˘e ,á˘«˘Hô˘Y
º˘∏˘°ùdGh á˘«˘æ˘Wƒ˘dG Ió˘Mƒ˘dÉ˘˘Hh ,»˘˘ë˘˘«˘˘°ùŸG -»˘˘eÓ˘˘°S’G
øe πc ≈∏Y á«°üY ≈≤Ñà°Sh ,QGƒ÷G ø°ùMh »∏gC’G
‘ π°üM Éeh ,É¡«dEG IAÉ°SE’G hCG É¡aGó¡à°SG ¤G ≈©°ùj
≈∏Y ó˘«˘cCÉ˘à˘∏˘d É˘©˘«˘ª˘L É˘æ˘eÉ˘eCG á˘°Uô˘a ¿ƒ˘µ˘«˘°S ¢ù∏˘HGô˘W
…òdG AÉ‰E’G ≥«≤–h áæjóŸG √ÉŒ äÉeGõàdE’ÉH AÉaƒdG
…ò˘dGh ,…ô˘jô◊G ó˘©˘˘°S ¢ù«˘˘Fô˘˘dG ™˘˘e ¬˘˘«˘˘∏˘˘Y É˘˘æ˘˘≤˘˘aGƒ˘˘J
±hô¶dG âfÉc Éª¡e ¬«a ¿hÉ¡àf ødh ,¢ù∏HGôW ¬LÉà–
…ôjô◊G ¢ù«FôdG ™e ≥aGƒàdG ¿CG É°Uƒ°üN ,™FGQòdG hCG
ÈY øe πc ≈∏Y ≈æªàfh .¬«a ájƒdhC’G ¢ù∏HGôW πà–
º˘˘Yó˘˘H ¬˘˘Ø˘˘bƒ˘˘e º˘˘LÎj ¿CG ¢ù∏˘˘HGô˘˘W ™˘˘e ¬˘˘æ˘˘eÉ˘˘°†J ø˘˘Y

.zÉ¡d ájQhô°†dG ™jQÉ°ûŸG

¢ù∏HGôW ≈ªMh ,AGó¡°ûdG ¬∏dG ºMQ{ :»JÉ≤«e ºàNh
‘ Éfó¡Y ≈∏Y ≈≤Ñæ°Sh ,»°SÉ«°ùdGh »æeC’G ÜÉgQ’G øe

.z±hô¶dG πc ‘ É¡FÉæHCG ÖfÉL ¤G ±ƒbƒdG

…ôjô◊G á«¡H ÖFÉædG
Òª°Sh …ôjô◊G á«¡H ÚÑFÉædG »JÉ≤«e πÑ≤à°SG óbh
‹hDƒ˘˘˘˘°ùe Qƒ˘˘˘˘˘°†M ‘ ¢ù∏˘˘˘˘˘HGô˘˘˘˘˘W ‘ ¬˘˘˘˘˘JQGO ‘ ô˘˘˘˘˘°ù÷G

.zΩõ©dG QÉ«J{ ‘ äÉYÉ£≤dG
Ωƒ˘˘«˘˘dG …Oƒ˘˘Lh{ :…ô˘˘˘jô◊G âdÉ˘˘˘b ,IQÉ˘˘˘jõ˘˘˘dG ó˘˘˘©˘˘˘H
kÉ«dÉY Quó≤f .áæjóŸG ¬Jó¡°T Ée ó©H ,¢ù∏HGôW ‘ »©«ÑW
…CG iƒ˘≤˘J ’ »˘à˘dGh ,á˘æ˘jóŸG É˘¡˘«˘∏˘Y âeÉ˘˘b »˘˘à˘˘dG º˘˘«˘˘≤˘˘dG
óMCG Qó≤j ⁄ ¢ù∏HGôW .ÉgÒ«¨J ≈∏Y á«°SÉb äÉ£fi
GƒdhÉM .ájõcôŸG ádhódÉH É¡àbÓY ‘ ÉgQÉ°ùe Ò«¨J ≈∏Y
’EG Éæg ¤EG päCÉf ⁄ .∂dòH Gƒëéæj ødh ⁄ øµdh ,kGÒãc
,¬˘JÉ˘fƒ˘µ˘e á˘aÉ˘µ˘H »˘°ù∏˘HGô˘£˘dG ™˘ª˘àÛG ó˘˘j ≈˘˘∏˘˘Y só˘˘ o°ûæ˘˘d

.zá«æWƒdG ájõcôŸG ádhódÉH ¬fÉÁEÉHh
,á«©«ÑW »JÉ≤«e ¢ù«FôdG ádhód ÉæJQÉjR{ :â©HÉJh
É¡H ™àªàJ »àdG áØ°üdG ƒg Oó©àdG Gòg ¿CG Èà©f ÉæfC’
ÉæàbÓY .ôNB’G »¨∏j É¡JÉfƒµe øe óMCG ’ å«M ,¢ù∏HGôW
,á˘∏˘jƒ˘W IóŸ ó˘à“ π˘H ,Ió˘jó˘L â°ù«˘˘d ¢ù«˘˘Fô˘˘dG á˘˘dhó˘˘H
øe ásæe ¢ù«d ¢ù∏HGôW AÉ‰EG .kÉjƒ°S QGƒ°ûŸG πªµæ°Sh
¢ù∏HGôW º«b ƒg ,ºgC’G øµdh ,áæjóŸG ≥M ƒg πH óMCG

.z¬H ⁄CG Éª¡e Ò¨àJ ød É¡fCÉH øeDƒf »àdG
,áæjóŸG ‘ á«FÉ‰E’G ™jQÉ°ûª∏d QÉ°ùe ∑Éæg{ :âdÉbh
¢ù«FôdG ™e ¿ƒ≤Øàe ºgh ,É¡JÉ«∏YÉah áæjóŸG ÜGƒf √sónYCG
,πÑ≤à°ùŸG á∏àµc øëfh ,´ƒ°VƒŸG Gòg ∫ƒM …ôjô◊G
’ ,É¡ª«JGƒN ¤EG π°üàd ™jQÉ°ûŸG √ò¡d ÚªYGO ¿ƒµæ°S
,Éæ∏b Éªc ádhódG ≈∏Y ¢ù∏HGô£d kÉbƒ≤M πµ°ûJ É¡fCGh Éª«°S
√ò¡H Ωƒ≤J ¿CG ádhódG ÖLGh øe ¿EÉa ,¬JGP âbƒdG ‘h

.zkÉjƒ°S ¬H Ò°ùdG πeCÉf πjƒW QÉ°ùe ƒgh ,™jQÉ°ûŸG

¬æe ÉeÓjEG ÌcC’Gh ⁄Dƒe ¢ù∏HGôW ¬Jó¡°T Ée :»JÉ≤«e
ÜÉgQE’Gh ±ô£àdÉH É¡eÉ¡JEÉH ¢†©ÑdG ¿É©eEG

ô°ù÷G Òª°Sh …ôjô◊G á«¡H ÚÑFÉædG kÓÑ≤à°ùe »JÉ≤«e Ö«‚ ¢ù«FôdG
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ÚJqôe º∏¶oJ ¢ù∏HGôW

IôFGO øe ¢ù∏HGôW êGôNEG ¤EG ó«ÑY ¿ÉL ÖFÉædG ÉYO
á˘æ˘jóŸG ìô˘L Ωó˘î˘à˘°ùJ »˘à˘dG á˘«˘˘°SÉ˘˘«˘˘°ùdG äÉ˘˘HPÉ˘˘é˘˘à˘˘dG
∑QÉ˘©ŸG ‘ »˘∏˘NGó˘dG ø˘eC’G iƒ˘bh ¢û«÷G äÉ˘˘«˘˘ë˘˘°†Jh

.á«Hõ◊Gh á«°üî°ûdG
¿É°†àMGh øeÉ°†J ¤EG êÉà– ¢ù∏HGôW ¿CG ó«ÑY ócCGh
ÜÉFP áë∏°SCG ‘ ôFÉNP Gƒ°ù«d áæjóŸG AÉæHCGh ,ájÉYQh

.ΩÉÄ∏dG óFGƒe ≈∏Y á¨FÉ°S áª≤d ’h á°SÉ«°ùdG
±ô©J ⁄ IóeÉ°üdG IôHÉ°üdG áæjóŸG √òg :ó«ÑY ∫Ébh
ô¡≤˘dGh kGô˘LÉ˘a äÉ˘H º˘∏˘¶˘dG ø˘µ˘d ,AÉ˘aƒ˘dGh á˘«˘ë˘°†à˘dG ’G

.ájhóe äQÉ°U áNô°üdGh ,kÉ©Lƒe íÑ°UCG
π©ØdG ÉeEÉa ,áaƒ°ûµe äQÉ°U ¢ù∏HGôW á∏é∏L :ºàNh

.âª°üH ⁄CÉàJ ÉgƒcôJG hG ,áÑ«£dG AÉë«Ø∏d Ö«£dG
.ÉæHÉÑ°Th ÉæJƒàah ÉæàdƒØW É¡«a Éæ°ûY ó≤d

.¿GÒÑc ÉªgÓch ¿Éeô◊Gh ¿ÉÁE’G áæjóe ≥ëH É¡fEG

¿Éeô◊Gh ¿ÉÁE’G áæjóe ≥ëH É¡fEG

ó«ÑY ôjRƒdG

¢ù«˘˘Fô˘˘∏˘˘d »˘˘°SÉ˘˘«˘˘˘°ùdG QÉ˘˘˘°ûà˘˘˘°ùŸG ó˘˘˘qcCG

¿hó˘˘˘˘∏˘˘˘˘N Qƒ˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘có˘˘˘˘˘dG ,»˘˘˘˘˘JÉ˘˘˘˘˘≤˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘e Ö«‚

¢ù«˘˘˘˘Fô˘˘˘˘dG ±Gó˘˘˘˘¡˘˘˘˘à˘˘˘˘˘°SG{ q¿CG ,∞˘˘˘˘˘jô˘˘˘˘˘°ûdG

…ò˘dG »˘˘HÉ˘˘gQE’G AGó˘˘à˘˘YE’G ó˘˘©˘˘H »˘˘JÉ˘˘≤˘˘«˘˘e

±Gó˘˘¡˘˘à˘˘°SG ƒ˘˘g ¢ù∏˘˘˘HGô˘˘˘W ¬˘˘˘d â°Vqô˘˘˘©˘˘˘J

øe IQqô°†àŸG iƒ≤dG √Qó°üe »°SÉ«°S

áeƒµ◊G ¢ù«FQh »JÉ≤«e ÚH ÜQÉ≤àdG

±ƒbh{ q¿CG ¤EG kÉàa’ ,z…ôjô◊G ó©°S

¢ù«˘˘˘˘˘d …ô˘˘˘˘˘jô◊G ÖfÉ˘˘˘˘˘L ¤EG »˘˘˘˘˘JÉ˘˘˘˘˘≤˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘e

á˘˘«˘˘˘qfCÉ˘˘˘à˘˘˘e IAGô˘˘˘b ø˘˘˘Y lœÉ˘˘˘f π˘˘˘H ,kÉ˘˘˘«˘˘˘Ø˘˘˘FÉ˘˘˘W

¢ü∏˘˘˘˘˘N »˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘dGh á˘˘˘˘˘≤˘˘˘˘˘£˘˘˘˘˘æŸG ‘ ™˘˘˘˘˘˘bGƒ˘˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘˘d

™bƒe Ú°ü– IQhô°V ¤EG É¡àé«àæH

.zQGô≤à°SE’G ÚeCÉàd áeƒµ◊G á°SÉFQ

ô˘˘˘NBG{ è˘˘˘eÉ˘˘˘fô˘˘˘H ‘ ∞˘˘˘jô˘˘˘ q°ûdG Oqó˘˘˘˘°Th

 `dG IÉæb ÈY zΩÓcNBN»eÓYE’G ™e

∂ q°ùªàdG IQhô°V{ ≈∏Y ,ôgÉ°V ¢SÉÑY

kÉMÉàe πjóH ’ ¿C’ á«°SÉFôdG ájƒ°ùàdÉH

ó∏ÑdG q¿EÉa ’EGh ,øgGôdG âbƒdG ‘ É¡æY

áë∏°üe ’ ¬qfCG Éªc ,∫ƒ¡ÛG ƒëf lÖgGP

áªFÉb É¡qfCGh Éª«°S ’ ,É¡WÉ≤°SEÉH óMC’

¿CG hCG qôªà°ùJ ¿CG ÉqeEÉa IqóY m•É≤f ≈∏Y

äGOÉ«≤dG{ q¿CG kGóqcDƒe ,zÉ¡∏eÉµH §≤°ùJ

™˘˘˘˘e »˘˘˘˘g Ωƒ˘˘˘˘«˘˘˘˘dG á˘˘˘˘«˘˘˘˘°SÉ˘˘˘˘°SC’G á˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘°ùdG

,á«˘°SÉ˘Fô˘dG á˘jƒ˘°ùà˘dG π˘«˘YÉ˘Ø˘e QGô˘ª˘à˘°SG

¢ù«d »æ°ùdG Ö°ü©dG q¿CG øe ºZqôdG ≈∏Y

.zájƒ°ùàdG √òg ™e

kÉ˘˘˘«˘˘˘LQÉ˘˘˘˘N nQGô˘˘˘˘b ’{ ¿CG iCGQ É˘˘˘˘ª˘˘˘˘«˘˘˘˘ah

Ée{ q¿CG ÈàYG ,z¿ÉæÑd OÉ°üàbG Üô°†d

É˘˘e ¥É˘˘«˘˘°S ‘ π˘˘jƒ˘˘¡˘˘J ƒ˘˘g Ωƒ˘˘«˘˘dG çó˘˘˘ë˘˘˘j

äÉHƒ≤©∏d ójó°ûJ øe á≤£æŸG ‘ …ôéj

ÒKCÉJ øe ∞«ØîàdG ádhÉfih ¿GôjEG ≈∏Y

.z¿ÉæÑd ‘ ¢ù¡∏dG ÜõMR

q∞˘˘˘˘˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘˘˘˘˘e ¤EG ∞˘˘˘˘˘˘˘˘˘jô˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘°ûdG ¥qô˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘£˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘Jh

q¿CG ¤EG âØ∏a ,zÚ«eÓ°SE’G ÚaƒbƒŸG{

äÉÄŸGh 1400 `dG OhóëH ƒg ºgOóY{

hCG ∫É˘˘°üJG ≥˘˘FÉ˘˘Kƒ˘˘H É˘˘qeEG Gƒ˘˘Ø˘˘bhCG º˘˘˘¡˘˘˘æ˘˘˘e

m ΩÉfi π˘˘«˘˘cƒ˘˘˘Jh ,Gƒ˘˘˘ª˘˘˘cÉ˘˘˘ë˘˘˘j ⁄h É˘˘˘gÒZ

lôeCG ƒg ¬eôoL âÑãj ⁄ º¡qàe ¢üî°ûd

PEG ,ádGó©dG áeÉ≤à°SG ‘ ºgÉ°ùjh ±qô°ûe

ΩÉfi ¿hO ø˘˘˘e á˘˘˘dGó˘˘˘©˘˘˘∏˘˘˘d á˘˘˘˘eÉ˘˘˘˘≤˘˘˘˘à˘˘˘˘°SG ’

QGô˘˘˘≤˘˘˘˘dGh º˘˘˘˘µ◊G ≈˘˘˘˘≤˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘j É˘˘˘˘ª˘˘˘˘«˘˘˘˘a ,´É˘˘˘˘aO

‘ OQGh ÚaƒbƒŸG q∞∏e AÉ¡fEGh AÉ°†≤∏d

.z…QGRƒdG ¿É«ÑdG

»g á«fÉæÑ∏dG ádhódG{ q¿CG ≈∏Y Oqó°Th

¢ù«dh ≥WÉæŸG ‘ AÉ‰E’G øY ádhDƒ°ùŸG

≥£æe øe êhôÿG{ ¤EG kÉ«YGO ,zOGôaC’G

¢ùµ˘˘©˘˘æ˘˘j …ò˘˘dG ¢ù∏˘˘HGô˘˘W ‘ á˘˘˘«˘˘˘eƒ˘˘˘∏˘˘˘¶ŸG

OÉ˘˘˘°üà˘˘˘bE’G ≈˘˘˘∏˘˘˘Yh ¢SÉ˘˘˘æ˘˘˘dG ≈˘˘˘∏˘˘˘Y É˘˘˘kÑ˘˘˘˘∏˘˘˘˘°S

á˘˘æ˘˘jóŸG qº˘˘¡˘˘J ™˘˘jQÉ˘˘°ûe ìô˘˘£˘˘˘d »˘˘˘©˘˘˘ q°ùdGh

í˘˘°†à˘˘«˘˘°S É˘˘e Gò˘˘gh ,ò˘˘«˘˘Ø˘˘æ˘˘˘à˘˘˘∏˘˘˘d á˘˘˘∏˘˘˘HÉ˘˘˘bh

É˘˘˘¡˘˘˘«˘˘˘∏˘˘˘Y π˘˘˘ª˘˘˘©˘˘˘j »˘˘˘à˘˘˘dG ÖdÉ˘˘˘£ŸG á˘˘˘ë˘˘˘FÓ˘˘˘H

É¡©aôd áæjóŸG ÜGƒfh »JÉ≤«e ¢ù«FôdG

ÚeCÉJ Öéj »àdGh AGQRƒdG ¢ù∏› ¤EG

É˘˘˘˘¡˘˘˘˘dƒ˘˘˘˘M »˘˘˘˘æ˘˘˘˘Whh »˘˘˘˘˘°SÉ˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘°S ´É˘˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘LG

áæjóŸG »g ¢ù∏HGôW .Égò«ØæJh ÉgQGôbE’

á˘˘©˘˘WÉ˘˘≤˘˘˘e â°ù«˘˘˘dh ¿É˘˘˘æ˘˘˘Ñ˘˘˘d ø˘˘˘e á˘˘˘«˘˘˘fÉ˘˘˘ã˘˘˘dG

.zá∏≤à°ùe

π°UÉ◊G »°SÉ«°ùdG ∑ÉÑà°TE’G ∫ƒMh

ô˘˘˘˘˘˘˘˘jRƒ˘˘˘˘˘˘˘˘dG{ q¿CG ∞˘˘˘˘˘˘˘˘jô˘˘˘˘˘˘˘˘ q°ûdG iCGQ ,kGÒNCG

á˘˘˘cô˘˘˘©ŸG í˘˘˘à˘˘˘a ø˘˘˘e ƒ˘˘˘g π˘˘˘«˘˘˘˘°SÉ˘˘˘˘H ¿GÈL

ø˘˘˘˘˘Y çqó– ÚM IÒNC’G á˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘°SÉ˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘°ùdG

∫CÉ˘°ù˘oj ¿CG Öé˘jh zá˘«˘°SÉ˘˘«˘˘°ùdG á˘˘«˘˘æ˘˘°ùdG{

π«°SÉH{ q¿CG kGÈà©e ,z∂dP ÜÉÑ°SCG øY

ÜÉ˘˘°UCG É˘˘ª˘˘c …ô˘˘jô◊G ¢ù«˘˘Fô˘˘dÉ˘˘H qô˘˘°VCG

¬˘˘˘qfCG ¤EG á˘˘˘aÉ˘˘˘°VEG á˘˘˘«˘˘˘°SÉ˘˘˘Fô˘˘˘dG á˘˘˘˘jƒ˘˘˘˘°ùà˘˘˘˘dG

π«°SÉH{ q¿EG ∫Ébh .zkÉ°†jCG ¬°ùØf ÜÉ°UCG

≈˘˘˘∏˘˘˘Y í˘˘˘∏˘˘˘£˘˘˘°UG É˘˘˘e IOÉ˘˘˘˘©˘˘˘˘à˘˘˘˘°SG ∫hÉ˘˘˘˘ë˘˘˘˘oj

øe zá«ë«°ùŸG á«bóæÑdG ó«MƒJ{ ¬à«ª°ùJ

,»˘˘ë˘˘«˘˘°ùŸG ∞˘˘bƒŸÉ˘˘H QÉ˘˘ã˘˘Ä˘˘à˘˘˘°SE’G ∫Ó˘˘˘N

¿ƒ˘˘©˘˘ª˘˘°T π˘˘«˘˘ª˘˘c Ú°ù«˘˘Fô˘˘dÉ˘˘H π˘˘qã˘˘ª˘˘˘à˘˘˘dGh

¿ƒ©ª°T ¢ù«FôdG qøµd ,πq«ª÷G Ò°ûHh

≈°übCG øe ÜGƒfh AÉªYR ¬ÑfÉL ¤G ¿Éc

,∫É˘˘˘ª˘˘˘°ûdGh π˘˘˘Ñ÷G ≈˘˘˘°übCG ¤EG Üƒ˘˘˘æ÷G

π˘˘˘˘˘q«˘˘˘˘˘ª÷G Ò°ûH ¢ù«˘˘˘˘˘Fô˘˘˘˘˘dG ¿É˘˘˘˘˘c É˘˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘a

qOh Ö°ùch IÉYGôe ≈∏Y ÉªFGO kÉ°üjôM

ó˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘°SC’G π˘˘˘˘˘eÉ˘˘˘˘˘c Ú°ù«˘˘˘˘˘Fô˘˘˘˘˘dG AÉ˘˘˘˘˘˘°VQGh

.zΩÓ°S ÖFÉ°Uh

¥ÉØJÉH §ÑJôe π«°SÉH{ q¿CG í°VhCGh

ájƒ°ùàdÉHh z¬∏dG ÜõM{ ™e πjÉfl QÉe

…ô˘˘˘˘˘jô◊G ¢ù«˘˘˘˘˘Fô˘˘˘˘˘dG ™˘˘˘˘˘e á˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘°SÉ˘˘˘˘˘Fô˘˘˘˘˘˘dG

qπc ó≤Ø«°S ÉªgóMCÉH qπNCG GPEG ‹ÉàdÉHh

.zäÉÑ°ùàµŸG

ƒ˘˘˘˘g ∞˘˘˘˘FÉ˘˘˘˘£˘˘˘˘dG ¥É˘˘˘˘Ø˘˘˘˘JG{ ¿EG ±É˘˘˘˘°VCGh

¬˘˘à˘˘fÉ˘˘«˘˘°U ≈˘˘∏˘˘˘Y º˘˘˘°ùbCG …ò˘˘˘dG Qƒ˘˘˘à˘˘˘°Só˘˘˘dG

¤ƒ˘˘J ÚM á˘˘jQƒ˘˘¡˘˘˘ª÷G ¢ù«˘˘˘FQ á˘˘˘eÉ˘˘˘î˘˘˘a

IQÉ˘˘Ñ˘˘Y ≈˘˘∏˘˘Y ΩÉ˘˘b ƒ˘˘gh ,á˘˘°SÉ˘˘˘Fô˘˘˘dG Iqó˘˘˘°S

‹ÉàdÉHh ,zó©dG ÉæØbhCG{ »gh á«°SÉ°SCG

ó˘jô˘j ∞˘FÉ˘£˘˘dÉ˘˘H Ò«˘˘¨˘˘à˘˘dG ó˘˘jô˘˘j ø˘˘e q¿EÉ˘˘a

.z¬∏Ñb Ée ¤EG IOƒ©dGh ¬Ø°ùf

á˘˘˘∏˘˘˘MôŸG{ q¿CG ≈˘˘˘∏˘˘˘Y ∞˘˘˘jô˘˘˘°ûdG Oqó˘˘˘°Th

Öq∏£àJ »gh kÉjOÉ°üàbG áÑ©°U áægGôdG

π˘˘H ¬˘˘˘n∏˘˘˘coCG »˘˘˘JDƒ˘˘˘j ’ Qƒ˘˘˘é˘˘˘Ø˘˘˘dGh ,Ahó˘˘˘¡˘˘˘dG

kÉ˘˘©˘˘˘qbƒ˘˘˘à˘˘˘e ,zkGOÉ˘˘˘°†e kGQƒ˘˘˘é˘˘˘a »˘˘˘Yó˘˘˘à˘˘˘°ùj

π«Ñb ÜG qƒædG ¢ù∏› ‘ áfRGƒŸG QGôbEG

.πÑ≤ŸG Rƒq“ ô¡°T ∞°üàæe

 »°SÉ«°S »JÉ≤«e ±Gó¡à°SG :∞jô q°ûdG
 á«°SÉFôdG ájƒ°ùà∏d kÉMÉàe πjóH ’h

¬«eÉfi ÈY ó©à°ùj ¬fCG »ØjQ ±ô°TG ôjRƒdG ø∏YG
QÉ˘˘«˘˘à˘˘dG ‘ AGQRhh ÜGƒ˘˘f ó˘˘°V á˘˘«˘˘FÉ˘˘°†b iƒ˘˘˘YO ™˘˘˘aô˘˘˘d
,ºgÒZh ’ƒ≤f π«Ñfh ÖjO âªµM ∫ÉãeCG ,ô◊G »æWƒdG
¿hô˘°ûæ˘jh ,√ƒ˘ë˘f ΩÉ˘¡˘J’G ™˘HÉ˘°UCG ¿ƒ˘¡˘qLƒ˘j Gƒ˘˘MGQ PG
¬˘fEG Gƒ˘dÉ˘b ø‡ ¢UÉ˘î˘°TC’G ó˘MCG á˘˘≤˘˘aô˘˘H »˘˘Ø˘˘jô˘˘d GQƒ˘˘°U
áÁô÷G á˘˘«˘˘dhDƒ˘˘°ùe ¬˘˘æ˘˘«˘˘˘∏˘˘˘ªfi ,•ƒ˘˘˘°ùÑ˘˘˘e »˘˘˘HÉ˘˘˘gQ’G
øe AÉjôHCG É¡à«ë°V ìGQ »àdGh â∏°üM »àdG á«HÉgQ’G
ó©H Éª«a øq«Ñà«d ,»∏NGódG øe’G iƒbh ÊÉæÑ∏dG ¢û«÷G
.•ƒ°ùÑÃ ¬d ábÓY ’h ôNBG É°üî°T IQƒ°üdG ‘ øe ¿CG

á«°SÉ«°ùdG iƒ≤dG ∞JÉµàJ ¿CG ∫óH ¬fCG »ØjQ Üô¨à°SGh
¿ƒeôj GƒMGQ ,É¡FÉæHCGh ¢ù∏HGôW ÖfÉL ¤G É¡°†©H ™e
mIÎa ‘ ∫ó©∏d kGôjRh ¿Éc ¬fƒch .kGQÉ°ùj kÉæ«Á äÉeÉ¡J’G
≥∏WCG øe ƒgh ,•ƒ°ùÑe »ªëj ¬fCG A’Dƒg ÈàYEG ,áæ«©e
øe »HÉgQE’G êhôN ïjQÉJ ¤G Gƒ¡Ñæàj ⁄ º¡æµd ,¬MGô°S
∫ó©∏d kGôjRh »JÉ°üjôL º«∏°S É¡eƒj ¿Éc å«M ,øé°ùdG
¤EG ¿É«ªàæj ÉªgÓch ,´Éaó∏d kGôjRh ±Gô°üdG Üƒ≤©jh

.áahô©eh IóMGh á«°SÉ«°S má¡L
º°SEÉH ¿ƒª∏µàj ø‡ kGOóY ¿CG »ØjQ ÈàYEG ,Éæg øe
ÜõM{∫ ¥GƒHCG iƒ°S Gƒ°ù«d ºg zô◊G »æWƒdG QÉ«àdG{
±ô°TCG ≈∏Y kÉeƒég ¢ù«d π°üM Éeh ,¬d á¡LGhh z¬∏dG
,ΩÉ˘Y m π˘µ˘°ûH á˘«˘æ˘°ùdG á˘Ø˘FÉ˘£˘dG ≈˘∏˘Y É‰EG ,Ö°ùë˘a »˘Ø˘jQ
¬fCG øgÈjh ¬°ùØf RÈoj ¿CG ójôj Éæg ÊGôjE’G ´hô°ûŸÉa

.OÓÑdG »ªëjh ÜÉgQE’G ÜQÉëj øe
á∏«d ¢ù∏HGôW áÁôL â«bƒJ ¿CG »ØjQ ócCG ,πHÉ≤ŸG ‘
ÊÉæÑ˘∏˘dG ¢û«÷G ø˘e ô˘°UÉ˘æ˘©˘d É˘¡˘aGó˘¡˘à˘°SGh ô˘£˘Ø˘dG ó˘«˘Y
»àdG áæjóŸG ìhQ ™e Ö°SÉæàJ ’ ,»∏NGódG øeC’G iƒbh
á«fÉæÑ∏˘dG á˘dhó˘dG á˘«˘Yô˘°T ≈˘∏˘Y ø˘gGô˘Jh A’Dƒ˘g ø˘°†–

.ÒZ ’ §≤a
¢SÉ˘˘«˘˘dG ´É˘˘aó˘˘dG ô˘˘jRh ≈˘˘∏˘˘Y »˘˘Ø˘˘jQ ≈˘˘˘æ“ ,É˘˘˘æ˘˘˘g ø˘˘˘e
±É˘˘Ø˘˘°T ≥˘˘«˘˘≤– AGô˘˘LEGh √Oƒ˘˘Yƒ˘˘˘H AÉ˘˘˘aƒ˘˘˘dG Ö©˘˘˘°Uƒ˘˘˘H
»HÉgQE’G âªM »àdG á¡÷G »g øe áaô©Ÿ »Yƒ°Vƒeh
ΩÉ˘µ˘MC’É˘H á˘fQÉ˘≤˘e ∫hó˘L Ö∏˘W ¤G á˘aÉ˘°VE’É˘H ,•ƒ˘°ùÑ˘e
‘ πJÉb ø‡ ,kÓKÉ‡ ¬©°Vh ¿Éc øe ≈∏Y â≤uÑ oW »àdG
,ÉgóæYh ,kÉØØfl kÉªµM ¬d ¿Éc øeh ,õ°ûYGOR ±ƒØ°U
º˘gó˘qæ˘L ø˘jò˘dG A’Dƒ˘g ∞˘°ûµ˘˘f ¿CG ø˘˘µÁ ,»˘˘Ø˘˘jQ Ö°ùë˘˘H
ób kÉØØfl kÉªµM ¬d ¿Éc øe πc ¿G QÉÑàYÉH ,¢ù¡∏dG ÜõMR

.z¬∏dG ÜõM{ óæY óqæoL
ácô©e ∞bhCG øe ∫ƒM ≥«≤ëàdÉH »ØjQ ÖdÉW ,∂dP ¤G
Ú«HÉgQ’G Öjô¡àH íª°Sh Ohô÷G ‘ ÊÉæÑ∏dG ¢û«÷G
ô°UÉæY Gƒ∏àb º¡fCG kÉª∏Y ,áªcÉfi ¿hO áØ«µe äÉ°UÉÑH
øµÁ äÉeƒ∏©ŸG √òg πc ∞°ûc óæYh ,ÊÉæÑ∏dG ¢û«é∏d
»ª– »àdG á¡÷G »g øe áaô©eh á≤«≤◊G ¤G π°UƒàdG

.Ú«HÉgQ’G A’Dƒg
AGƒ∏dG »∏NGódG øe’G iƒ≤d ΩÉ©dG ôjóŸG ΩÓc ∫ƒMh
QÉ°TCG ,…ƒ n°S ÒZh qπàfl »HÉgQE’G ¿CG øY ¿ÉªãY OÉªY
√òg òqØf ÉŸ kÉjƒ n°S ¿Éc ƒd ƒ¡a ,»¡jóH lôeCG Gòg ¿CG ¤EG »ØjQ
á«∏ª©dG ¿EG É¡dƒ≤H ø°ù◊G äCÉ£NCG GPEG ÉqªYh .áÁô÷G
πHÉ≤ŸG ‘ Oó°T ¬æµd ,≥«∏©àdG ΩóY »ØjQ π q°†a ,ájOôa
,á˘Ä˘jô˘H á˘«˘HÉ˘gQE’G á˘«˘∏˘ª˘˘©˘˘dG √ò˘˘g ¿CG iô˘˘j ’ ¬˘˘fCG ≈˘˘∏˘˘Y
á˘ª˘µÙG ø˘e kÉ˘Ø˘Øfl •ƒ˘°ùÑ˘e º˘µ˘oM ¿É˘c ∞˘«˘˘c kÓ˘˘FÉ˘˘°ùà˘˘e
¬à«°†≤d á¡HÉ°ûe ÉjÉ°†b ‘ ΩÉµMC’G ¿CG kÉª∏Y ,ájôµ°ù©dG
ï˘jQÉ˘J á˘©˘LGô˘e ó˘©˘Hh ¬˘fCG ¤G kÉ˘à˘˘a’ ,á˘˘Ø˘˘YÉ˘˘°†e ¿ƒ˘˘µ˘˘J
±ƒ˘˘Ø˘˘°U ‘ π˘˘JÉ˘˘b ó˘˘b ¬˘˘fCG ø˘˘q«˘˘Ñ˘˘˘J ,•ƒ˘˘˘°ùÑ˘˘˘e »˘˘˘HÉ˘˘˘gQE’G
Ohô˘˘L ‘ ∂dP ó˘˘©˘˘˘H z¬˘˘˘∏˘˘˘dG Üõ˘˘˘M{ ¬˘˘˘Ø˘˘˘bhGh ,z¢ûYGO{
’EG ,ájôµ°ù©dG áªµëª∏d ¬ª«∏°ùJ ºà«d ,á«bô°ûdG á∏°ù∏°ùdG
≈°†b kÉØØfl kÉªµM ¬≤ëH Qó°U ,QOÉb pIQó≤Hh ICÉéa ¬fCG

.ÌcCG ’ ô¡°Th áæ°S ¬æé°ùH
Éæ©°ùj ’ ,ádOÉÑàŸG äÉeÉ¡JE’Gh OôdGh òNC’G ÚHh ,GPEG
iƒ˘˘≤˘˘dGh ¢û«÷G AGó˘˘¡˘˘°T ìGhQCG ≈˘˘∏˘˘Y á˘˘ª˘˘Mô˘˘dG iƒ˘˘˘°S
º¡eóH Gƒ©aóa ,øWƒdG íHòe ≈∏Y Gƒ£≤°S øjòdG á«æeC’G

.á«°üî°ûdG äÉHÉ°ù◊Gh á«°SÉ«°ùdG äGójGõŸG øªK

 AGQRhh ÜGƒf ó°V á«FÉ°†b iƒYO :»ØjQ
zô◊G »æWƒdG QÉ«àdG{ ‘

∞jô°ûdG ¿hó∏N QƒàcódG

¥ÓWEG á«Ø«c ‘ É≤«≤– íàØj ¿CG ójôj ´ÉaódG ôjRh
πNóJ …òdG øeh •ƒ°ùÑŸG øªMôdGóÑY »HÉgQE’G ìGô°S

 .øé°ùdG øe ¬LhôN πLCG øe ¬àë∏°üŸ
QÉ˘¶˘˘à˘˘fE’G AÉ˘˘æ˘˘Yh  âbƒ˘˘dG ¬˘˘«˘˘∏˘˘Y ô˘˘ahCG ¿G ó˘˘jQCG É˘˘fCGh

:»∏j ÉÃ √ó«aCGh
ø˘eC’G iƒ˘b ‘ äÉ˘eƒ˘˘∏˘˘©ŸG á˘˘Ñ˘˘©˘˘°T â≤˘˘dCG É˘˘eó˘˘©˘˘H -
áeƒµ◊G ¢VƒØŸ ¬àª∏°S •ƒ°ùÑŸG ≈∏Y ¢†Ñ≤dG »∏NGódG
áeƒµ◊G ¢VƒØe ΩÉb . ähÒH ‘ áªFGódG ájôµ°ù©dG iód
»˘˘°VÉ˘˘b ΩÉ˘˘eCG •ƒ˘˘°ùÑŸG ≈˘˘∏˘˘Y AÉ˘˘YOE’É˘˘˘H á˘˘˘ª˘˘˘µÙG ió˘˘˘d
ábQh ÖLƒÃ Gó«Z ƒHCG ¢VÉjQ ∫hC’G …ôµ°ù©dG ≥«≤ëàdG
™e ¬≤ëH ábÉ°ùŸG ΩÉ¡JE’G OGƒÃ ¬àfGOEG âæª°†J Ö∏W

.¬≤ëH á«gÉLh ∞«bƒJ Iôcòe QGó°UEG
…ôµ°ù©dG ≥«≤ëàdG »°VÉb ΩÉb ¬©e ≥«≤ëàdG ó©H
ΩÉ˘˘eCG ¬˘˘dÉ˘˘MCGh •ƒ˘˘°ùÑŸG ≥˘˘ë˘˘H »˘˘eÉ˘˘¡˘˘JEG QGô˘˘b QGó˘˘°UEÉ˘˘H

.É¡eÉeCG ¬àªcÉfi ºààd ájôµ°ù©dG áªµÙG
á˘ª˘µÙG äQó˘°UCG Ió˘jó˘˘Y á˘˘ª˘˘cÉfi äÉ˘˘°ù∏˘˘L ó˘˘©˘˘H -
á˘«˘°Vƒ˘Ø˘e õ˘«“ ⁄ .•ƒ˘°ùÑŸG ≥˘ë˘H É˘¡˘ª˘µ˘M á˘jô˘µ˘°ù©˘˘dG

π˘H QOÉ˘°üdG º˘µ◊G á˘jô˘µ˘°ù©˘dG á˘ª˘µÙG ió˘˘d á˘˘eƒ˘˘µ◊G
 .¬H É¡dƒÑbh ¬d É¡Nƒ°VQ  ¤EG Ò°ûj π©a Gògh ¬Jô¶f

ø˘e êô˘N á˘Hƒ˘˘≤˘˘©˘˘dG Ió˘˘e •ƒ˘˘°ùÑŸG ≈˘˘¡˘˘fCG ¿CG ó˘˘©˘˘H -
 .™«ª÷G ¬aô©j iôL Ée á«≤Hh øé°ùdG

ø˘jó˘J ’ á˘jô˘µ˘°ù©˘dG á˘ª˘µÙG ¿CG ¿Ó˘bÉ˘Y ∞˘∏˘à˘î˘˘j ’h
ájQƒ¡ª÷G ‘ iƒàØdG QGód ’h πÑ≤à°ùŸG QÉ«àd A’ƒdÉH
’h ≈∏Y’G »eÓ°S’G »˘Yô˘°ûdG ¢ù∏˘é˘ª˘∏˘d ’h á˘«˘fÉ˘æ˘Ñ˘∏˘dG
¿CG ¢†©ÑdG øªgƒàj ’ ≈àM ,á«æ°S á«°SÉ«°S IOÉ«b ájC’
áæ°S •ƒ°ùÑŸG øé°ùH ºµ◊G AGQh âfÉc äÉ¡÷G ∂∏J
kÉ˘˘aGõ˘˘˘L äÉ˘˘˘eÉ˘˘˘¡˘˘˘JE’G ¥Ó˘˘˘WEG Rƒ˘˘˘é˘˘˘j ’ .§˘˘˘≤˘˘˘a ∞˘˘˘°üfh
ó∏ÑdG ¬«a ¢ù∏éj âbh ‘ AÉLƒg Ïa çGóMEG ‘ ÖÑ°ùàdGh

 .OhQÉÑdG øe π«eôH ≈∏Y
‘ÉµdG OôdG »≤d ób Ö©°U ƒHCG ôjRƒdG ¿ƒµj ¿CG ƒLQCG
äGôŸG ‘ πé©à°ùj ’ ¿CG ¬«∏Y ≈æ“Gh ¬J’DhÉ°ùJ ≈∏Y

 .¿É£«°ûdG øe á∏é©dG ¿C’ á∏Ñ≤ŸG
 IOÉjR ∞«£∏dGóÑY ΩÉªg »eÉÙG
¿ÉæÑd ‘ ≈∏Y’G »eÓ°S’G »Yô°ûdG ¢ù∏ÛG ƒ°†Y

?Ö©°U ƒH πé©à°ùj ’ »c

»ØjQ ôjRƒdG

ÉYÉªàLG zπÑ≤à°ùŸG{ á∏àc äó≤Y
ô°ù÷G Òª°S ÖFÉædG ∫õæe ‘ ÉFQÉW
á˘«˘¡˘H á˘Ñ˘FÉ˘æ˘dG á˘°SÉ˘Fô˘˘H ,¢ù∏˘˘HGô˘˘£˘˘H
AGQRh ¬˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘˘dEG º˘˘˘˘˘˘˘°†fG ,…ô˘˘˘˘˘˘˘jô◊G
áæjóŸG ™e ÉæeÉ°†J ∂dPh ,¢ù∏HGôW
…òdG »HÉgQE’G çó◊G ó©H É¡∏gCGh
ô£ØdG ó«Y á∏«d áæjóŸG ¬d â°Vô©J

.∑QÉÑŸG
√Ó˘J ¿É˘«˘H Ú©˘ª˘àÛG ø˘Y Qó˘˘°Uh
¬˘˘«˘˘a äô˘˘µ˘˘æ˘˘à˘˘°SGh ,ô˘˘°ù÷G ÖFÉ˘˘æ˘˘dG
»˘à˘dG á˘«˘˘HÉ˘˘gQE’G áÁô÷G á˘˘∏˘˘à˘˘µ˘˘dG{
4 É˘¡˘à˘«˘ë˘°V ÖgPh á˘æ˘˘jóŸG âdhÉ˘˘W
,»∏NGO øeCG iƒbh ¢û«L øe AGó¡°T
Ú«˘˘˘˘fó˘˘˘˘e ø˘˘˘˘˘e ≈˘˘˘˘˘Mô˘˘˘˘˘L ÖfÉ˘˘˘˘˘L ¤EG

.zÚjôµ°ùYh
π˘ª˘Y iô˘L É˘e ‘{ á˘˘∏˘˘à˘˘µ˘˘dG äCGQh
ø˘˘˘jò˘˘˘dG ,á˘˘˘æ˘˘˘˘jóŸG π˘˘˘˘gCG ø˘˘˘˘Y Öjô˘˘˘˘Z
º¡æjóJh º¡àÑ«Wh º¡dGóàYÉH Ghõ«“
ô˘˘°ùdG ‘ ¬˘˘∏˘˘dG á˘˘aÉfl ≈˘˘∏˘˘Y º˘˘FÉ˘˘˘≤˘˘˘dG
¬H ΩÉb πªY .±ô£à∏d ºgòÑfh ø∏©dGh
É¡fÉeCGh É¡æeCG ‘ áæjóª∏d AÉ°SCG π∏°†e
∫hÉW ¿CG ó©˘H É˘¡˘ª˘«˘bh É˘gQGô˘≤˘à˘°SGh
É˘˘¡˘˘∏˘˘gCG ø˘˘eCG ≈˘˘˘∏˘˘˘Y ô˘˘˘¡˘˘˘°ùj ¿É˘˘˘c ø˘˘˘e

.zº¡àMGQh
áæjóŸG πgCG ‘{ á∏àµdG äÈcCG PEGh
º¡µ°SÉ“h º¡°TCÉL áWÉHQh ºgÈ°U
º˘¡˘«˘a â«˘M ,z±ô˘£˘J π˘µ˘d º˘˘gò˘˘Ñ˘˘fh
QÉ˘˘«˘˘N ≈˘˘∏˘˘Y ô˘˘ª˘˘à˘˘°ùŸG º˘˘˘gó˘˘˘«˘˘˘cCÉ˘˘˘J{
,ÓjóH ¬æY ¿ƒ°†Jôj ’ …òdG ,ádhódG
AÓàYG ¢†©ÑdG ádhÉfi ¿CG äóLhh
¤G º¡˘eÉ˘¡˘°S ¬˘«˘Lƒ˘à˘d ¢SÉ˘æ˘dG »˘°SBÉ˘e

É˘˘˘¡˘˘˘FGQRhh É˘˘˘˘¡˘˘˘˘°ù«˘˘˘˘FQh á˘˘˘˘eƒ˘˘˘˘µ◊G
á˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘˘eC’G iƒ˘˘˘˘˘˘≤˘˘˘˘˘˘dGh Ú«˘˘˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘˘©ŸG
‘ Ghô˘°ü≤˘j ⁄ ø˘jò˘dGh á˘jô˘µ˘°ù©˘dGh
’ ô˘˘eCG á˘˘æ˘˘jóŸG ø˘˘˘eCG ≈˘˘˘∏˘˘˘Y ®É˘˘˘Ø◊G
‘ É˘¡˘˘ª˘˘«˘˘bh á˘˘æ˘˘jóŸG á˘˘aÉ˘˘≤˘˘K ¢ùµ˘˘©˘˘j
¬H º©æJ …ò˘dG ø˘eC’G á˘ª˘©˘æ˘d ô˘µ˘æ˘à˘dG
äCGQh ,zá«æeC’G á£ÿG òæe áæjóŸG
Ö°ùµd ájƒ°S ÒZ ádhÉfi{ ôeC’G ‘

.z¢ü«NQ
iƒ˘≤˘∏˘d »˘∏˘µ˘dG É˘¡˘ª˘YO{ äó˘cCG PEGh
iƒbh ¢û«L øe á«æeC’Gh ájôµ°ù©dG
‘ á«æeC’G Iõ¡LC’G πch »∏NGO øeCG
≈˘∏˘Y AÉ˘°†≤˘dG ‘ IÒÑ˘µ˘dG º˘¡˘JRÉ‚EG
»bÉÑà°SE’G øeC’G ∫ÓN øe ,ÜÉgQE’G
äÈàYG ,z…ôµ°ù©dG πª©dG ≈àM hCG
á∏eÉc √QÉªK »JCÉj ’ πª©dG Gòg{ ¿CG
¿C’ á˘˘©˘˘˘jô˘˘˘°S á˘˘˘dGó˘˘˘Y ∫Ó˘˘˘N ø˘˘˘e ’EG
.zá°übÉf ádGóY »g áÄ«£ÑdG ádGó©dG
»°SÉ«°ùdG ∞«XƒàdG{ â°†aQ Éªc
∫Ó˘˘˘N ø˘˘˘˘e √Ò¨˘˘˘˘d hCG çó◊G Gò˘˘˘˘¡˘˘˘˘d
ÒZh áë«ë°U ÒZ á«FÉëjEG ∞bGƒe
á«°SÉ«°S á«fGƒ∏¡H øY ∞°ûµJ á≤«bO
ió˘d π˘Nó˘à˘˘dG ‘ ∂«˘˘µ˘˘°ûà˘˘dG ó˘˘ª˘˘à˘˘©˘˘J
ó˘jõŸG π˘LCG ø˘e á˘jô˘µ˘°ù©˘dG á˘ª˘µÙG
ø˘˘e ’ó˘˘H ,»˘˘°SÉ˘˘«˘˘°ùdG RGõ˘˘à˘˘˘HE’G ø˘˘˘e
≈∏Y πª©˘J á˘«˘ª˘∏˘Y á˘«˘é˘¡˘æ˘e OÉ˘ª˘à˘YG
»WÉ©àdG ∫ÓN øe ÜÉgQE’G á÷É©e
á÷É˘©˘e ∫Ó˘N ø˘eh ,á˘é˘˘«˘˘à˘˘æ˘˘dG ™˘˘e
ø˘˘˘eh ,¿É˘˘˘eô◊G QDƒ˘˘˘H ‘ ÜÉ˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘°SC’G
‘ áaÉc äÉ÷É©ŸG QÉKBG ∑QGóJ ∫ÓN

.zøWƒ∏d ájÉªM ¿BG πc

É£¨d GhQÉKCG øjòdG{ äó°TÉf PEGh
Ωó˘˘Y ,ΩÉ˘˘©˘˘dG ƒ˘˘Ø˘˘©˘˘˘dG á˘˘˘dCÉ˘˘˘°ùe ∫ƒ˘˘˘M
á÷É˘©˘e ‘ π˘©˘Ø˘dG OhOô˘˘d ´ƒ˘˘°†ÿG
ΩÉ˘©˘dG ƒ˘Ø˘©˘dG{ ¿CÉ˘H äô˘˘cP ,zQƒ˘˘eC’G
…òdG …QGRƒdG ¿É«ÑdG øe AõL ƒg
≈∏Y áeƒµ◊G â∏°üM ¬°SÉ°SCG ≈∏Y
ó«Øà°ùj ød ΩÉ©dG ƒØ©dG ¿EGh ,á≤ãdG
Gƒ˘∏˘à˘bh Gƒ˘∏˘JÉ˘bh Ghô˘é˘a ø˘jò˘dG ¬˘æ˘e
ƒg πH ,Ú«fóŸG Gƒ∏àb hCG Újôµ°ù©dG
∞˘«˘°Uƒ˘à˘dG ‘ AGƒ˘°S Gƒ˘ª˘∏˘X ø˘˘jò˘˘∏˘˘d
’ Iô˘˘˘˘FÉ˘˘˘˘L ΩÉ˘˘˘˘µ˘˘˘˘˘MCG ‘ hCG »˘˘˘˘˘eô÷G
ÉgƒÑµJQG »àdG AÉ£NC’G ™e iRGƒàJ
øY ´Éaó∏d ìÓ°ùdG Gƒ∏ªM øjòdG hCG
â∏˘î˘Jh á˘dhó˘dG âHÉ˘Z Ωƒ˘j º˘¡˘°ùØ˘˘fCG
º˘¡˘J º˘¡˘«˘dEG äó˘æ˘°SCGh º˘¡˘à˘jÉ˘ª˘˘M ø˘˘Y

.zÜÉgQE’G
¢ù∏˘˘HGô˘˘W ø˘˘e{ á˘˘∏˘˘à˘˘˘µ˘˘˘dG äó˘˘˘cCGh
±ó¡à°ùJ »àdG äÓª◊G πµH ÉgójóæJ
IOó› ,z…ô˘˘jô◊G ó˘˘©˘˘°S ¢ù«˘˘Fô˘˘dG
á˘£˘∏˘°ùdG ¢SCGQ ≈˘∏˘Y √Qhó˘H É˘˘¡˘˘à˘˘≤˘˘K{
¢ù«˘Fô˘dG è˘¡˘f ¬˘eGõ˘à˘dGh á˘jò˘«˘Ø˘æ˘˘à˘˘dG
á˘jÉ˘ª˘M ‘ …ô˘jô◊G ≥˘«˘aQ ó˘˘«˘˘¡˘˘°ûdG
∞FÉ£dG ¥ÉØJGh »æWƒdG QGô≤à°S’G
π˘˘gCG{ Ió˘˘gÉ˘˘©˘˘e ,z¿É˘˘æ˘˘Ñ˘˘d á˘˘Hhô˘˘Yh
π˘c ™˘e ¿hÉ˘©˘à˘dG Iõ˘jõ˘©˘dG ¢ù∏˘HGô˘W
á˘eƒ˘µ◊G ™˘˘eh á˘˘«˘˘°SÉ˘˘«˘˘°ùdG iƒ˘˘≤˘˘dG
IôHÉ°üdG áæjóŸG ±É°üf’ É¡°ù«FQh
≈∏Y áMÉ˘àŸG π˘FÉ˘°Sƒ˘dG π˘µ˘H π˘ª˘©˘dGh
áª°UÉ©dG Ó©ah ’ƒb íÑ°üàd É¡FÉ‰G
…òdG Ωó≤àdG ¿GƒæYh ,¿ÉæÑ∏d á«fÉãdG

 .z¿ƒ«fÉæÑ∏dG ¬«dEG ™∏£àj

áæjóŸG πgCG ‘ ÈµJh ¢ù∏HGôW ‘ ™ªàŒ zπÑ≤à°ùŸG{ á∏àc
z±ô£J πµd ºgòÑfh º¡µ°SÉ“h º¡°TCÉL áWÉHQh ºgÈ°U{
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الح�س  �صليم  الرئي�س  ا�صتقبل 
زيارة  في  ال�صنيورة  فوؤاد  الرئي�س 
ح�صور  في  �صحته،  اإلى  اإطمئنان 
رفعت  د.  الح�س  الرئي�س  م�صت�صار 
ال���ب���دوي، وت��ط��رق ال��ب��ح��ث اإل��ى 

الأو�صاع الداخلية.
الرئي�س ال�صنيورة

ف��وؤاد  الرئي�س  ق��ال  اللقاء  بعد 
ال�صنيورة للإعلميين:

»اإنها متعة دائمة لي باأن اأت�صرف 
لما  الح�س  �صليم  الرئي�س  واأزور 
فهو  طويل،  تاريخ  من  به  يربطني 
بالوفاء،  له  اأدين  واأنا  اأ�صتاذي  كان 
ع�صناها  التي  الطويلة  والتجارب 
والدور الوطني الكبير الذي قام به 

الرئي�س الح�س«.
الم�صكالت ل تعالج بالمراهم

اإقرار  من  الحكومة  انتهت  »لقد 
وطيب،  جيد  عمل  وهو  الموازنة، 
لبنان  م�صكلت  اأن  يعلم  الكل  ولكن 
ول  بالمراهم  ل  فقط  ُتعالج  تعد  لم 
اأهميتها  على  فقط  المالية  بالحلول 
اإلى  حاجة  هناك  بل  و�صروريتها، 

القيام باإ�صلحات حقيقية«.

الإ�صالح فعل اإيمان
نتعلمه  اأن  يجب  الذي  »الدر�س 
لي�س  الإ�صلح  اأن  لبنان  في  جميعاً 
على  م��ن  ُتلقى  حما�صية  ق�صيدة 
وعملية  اإيمان  فعل  هو  بل  المنابر، 
وروؤي��ة  مثابرة  تقت�صي  م�صتمرة 
والتكيف  التلوؤم  اأجل  من  وا�صحة 

مع المتغيرات«. 
تقوم به الأمم القادرة ل 

المجبرة عليه
عادة  الأم��م  به  تقوم  »الإ�صلح 
ولي�صت  عليه،  ق��ادرة  تكون  عندما 
مجبرة، لأنها عندما تقوم به مجبرة 
وموجعاً  ُمْكِلفاً  الإ���ص��لح  يكون 

اأكثر«.
ُعر�صة  ي��ك��ون  ق��د  »وب��ال��ت��ال��ي، 
غير  ي�صبح  اأو  الأخطاء  من  للكثير 
نحن  التي  الحال  هي  وه��ذه  ك��اف، 
اإلى  فعلياً  نحتاج  حيث  الآن،  فيها 
للدولة  العتبار  لع��ادة  كبير  جهد 
اللبنانية التي يتم تقا�صمها وتوزيع 
الطائفية  الأح���زاب  على  مغانمها 

والمذهبية والميلي�صيوية«. 

من  �صاعة   100 من  واأكثر  جل�صة   19 وبعد   2019/5/26 الأحد  يوم 
النقا�س والدرا�صات والقتراحات اأقرت الحكومة الموازنة بعجز %7.60.
ويوم الإثنين 2019/5/27 دعا الرئي�س �صعد الحريري مجل�س الوزراء 
اإلى  الموازنة  اإحالة  قبل  نهائية  قراءة  لإجراء  بعبدا  ق�صر  في  للإنعقاد 

المجل�س النيابي.
ح�صر رئي�س الجمهورية مي�صال عون وتراأ�س الجل�صة واأُِقرت الموازنة 

مع تخفي�س �صكلي للعجز من 7.6 اإلى %7.59.
تحفظ دولي

واأول رد فعل دولي متحفظ �صدر عن موؤ�ص�صة للت�صنيف الدولي �صدر 
عن »وكالة �صتاندرد اآند بورز غلوبال« للت�صنيفات الإئتمانية التي قالت اأن 
مثقل  ببلد  الثقة  لإ�صتعادة  كافياً  يكون  ل  قد  اأُِق��ر  كما  العجز  خف�س 

بالديون)!!!(
)ب   -B ت�صنيف  عند  لبنان  و�صعت  قد  �صتاندرد«  »وكالة  وكانت 

�صلبي(.
ُمَحلِّلة �صوؤون لبنان الرئي�صية لدى »�صتاندرد اآند بورز« ال�صيدة »ذهبية 

�صليم جوباتا« قالت:
العام   %11 من  اأكثر  من   %7.59 اإل��ى  خف�س  العجز  )عن  »الإع��لن 
المودعين  ثقة  لتح�صين  ذات��ه  ح��د  ف��ي  كافياً  يكون  ل  ق��د  الما�صي( 

 والم�صتثمرين غير المقيمين، والتي تراجعت في الأ�صهر الأخيرة «.
اأن اأي  واأ�صافت: »اأن عدم تحقيق الهدف الجديد اأمر وارد، خ�صو�صاً 

اإجراءات لخف�س التكاليف �صتطبق فقط في الن�صف  الثاني من العام« . 
وقالت »جوباتا«: 

»ت�صير تقديراتنا اإلى عجز مالي في 2019 عند نحو 10%… في غياب 
تعزيز جوهري  للإيرادات واإجراءات خف�س النفقات، 

نتوقع اأن توا�صل ن�صبة الدين العام للبنان الرتفاع لتتجاوز 160% من 
 الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2022 من 143% في 2018«.

مدير »الدولية للمعلومات« جواد 
في  �صابق  »وزي���ر  اأن  ق��ال  ع���درا 
يقول   2010 �صنة  اليونان  حكومة 

عن اأزمة لبنان: 
�صميركم  يرتاح  لن  فعلتم  »مهما 
و�صوف يحل عليكم غ�صب النا�س««. 

ن�صائح الوزير اليوناني
ن�صح  ال��وزي��ر  »اأن  واأ����ص���اف 
اأجواء  لخلق  عامة  مبادئ  بع�صرة 
موؤاتية للإنقاذ، وهذه المبادئ هي:

بو�صوح  الأم���ور  »ا���ص��رح��وا   -
للنا�س قبل اتخاذ الإجراءات،

ليكون  م�����ص��وؤول  ع��ن  فت�صوا   -
ال�صحية،

اأفقياً  الإج���راءات  تطبقوا  ل   -
واح���دة  �صلة  ف��ي  ف��وري��ة  ول��ت��ك��ن 
النا�س  من  وخ��ذوا  واح��دة  ودفعة 

ن�صبياً ما اأخذوه من الدولة،
العهد  لجهة  النا�س  اإرب��ح��وا   -

والحكومة،
الذين  للأثرياء  ب�صرية  قولوا   -
ا���ص��ت��ف��ادوا م���ن غ��ي��اب ال���دول���ة: 

المحاكمة اأو الدفع،

قابلة  اإج������راءات  اع��ت��م��دوا   -
للتطبيق وتحت�صب مفاعيلها،

ب��ت��ط��ب��ي��ق  وزراء  ك���ل���ف���وا   -
الإجراءات وحملوهم الم�صوؤولية،

عبر  اأم�����ًل  ال��ن��ا���س  اأع���ط���وا   -
بعد  تنتج  وا�صتثمارات  اإج��راءات 

�صنوات،
من   %25 من  اأكثر  تغ�صبوا  ل   -

النا�س،
روات���ب  ت��خ��ف��ي�����س  ق���ارب���وا   -
الت�صحية  ولتكن  بحذر  الع�صكريين 

من كبارهم«.

ال��ه��ي��ئ��ة ال��ع��ام��ة ل���� »راب���ط���ة 
اإنتخبت  ال�صمال«  في  الجامعيين 

هيئة اإدارية جديدة.
وقد تم توزيع المهام على ال�صكل 

التالي:
الح�صامي  عبدالرحمن  غ�صان   -

رئي�صاً.

- جلل اأنور عب�س نائباً للرئي�س.
اأميناً  الزعبي  ج��ودت  فيا�س   -

لل�صر.
اأم��ي��ن��اً  - ان��ط��وان ك���رم رح���ال 

لل�صندوق.
البرازي  دبليز  عبدالرزاق  رنا   -

محا�صبة.

وزيرة الداخلية ريا الحفار الح�صن قالت: 
»ا�صتحدثنا خطاً �صاخناً خا�صاً ب�صياحنا المنتظرين وهو 1735. 

هذا الخط مو�صوع بت�صرف ق�صم ال�صرطة ال�صياحية، جاهز ل�صتقبال 
منطقة  اأي  في  الحوادث  من  نوع  لأي  تعر�صوا  حال  في  ال�صّياح  �صكاوى 

كانوا، لتتخذ القوى الأمنية التدبير المنا�صب«.

ال�صابق  والوزير  طرابل�س  نائب 
محمد ال�صفدي القى كلمة �صاملة في 
واأع�صاء  والمخاتير  للكوادر  اإفطار 

ماكينته الإنتخابية.
بعد ان و�صلنا اإلى ما و�صلنا 

اإليه الم�صوؤولية باتت كبيرة 
وت�صمل الجميع

بداية  رح��ب  ال�صفدي  ال��ن��ائ��ب 
بالح�صور وقال:

لي�س  ال��ي��وم  لبنان  ب��ه  يمر  »م��ا 
اأُِخ��َذ  كان  و»ل��و  ال�صهل«،  بالو�صع 
اأن��ا  بها  ت��ق��َدم��ُت  التي  بالم�صاريع 

وغ���ي���ري خ����لل ت�����ص��ل��م��ي م��ه��ام��ي 
وزارَت���ْي  ف��ي  خ�صو�صاً  ال��وزاري��ة 
الأ�صغال والمالية وفي وزارة الطاقة 
كثيرًا  وفرنا  لكنا  بالوكالة،  كوزير 
من  ال��ي��وم  لبنان  ل��ه  يتعر�س  مما 
تراجع اقت�صادي بات يرزح الجميع 

تحت عبئه. 
و�صلنا  ما  اإل��ى  و�صلنا  وق��د  اأم��ا 
كبيرة  ب��ات��ت  فالم�صوؤولية  اإل��ي��ه، 
الحفاظ  اأج��ل  من  الجميع  وت�صمل 
منطقة  و�صط  يقع  الذي  لبنان  على 

مهتزة وغير م�صتقرة«.

طرابل�س اأولويتنا
اأ�صاف: »طرابل�س كانت و�صتبقى 
اأولويتنا، اإن من خلل الوجود داخل 
خلل  وم��ن  خارجه،  من  اأو  الحكم 
ال��م�����ص��اري��ع ���ص��م��ن »م��وؤ���ص�����ص��ة 

ال�صفدي««.
من  الجهود  »ت�صافر  اإل��ى  داعياً 
اأجل و�صع خطط ممنهجة تهدف اإلى 
متابعة الق�صايا التي تعني طرابل�س 
عمل  فر�س  تاأمين  واأبرزها  واأهلها، 

لهم«.

تاأثير وفعالية طرابل�س
التاأثير  »قوة  ب�  ال�صفدي  واأ�صاد 
مدينة  بها  تتمتع  التي  والفاعلية 
ال��ق��رارات  �صعيد  على  طرابل�س 
على  ظهر  واآخرها  المهمة،  الوطنية 
���ص��ع��ي��د ح��م��اي��ة م���رك���ز رئ��ا���ص��ة 

الحكومة«، 
اأوج��ه  الفر�صة  ه��ذه  »ف��ي  تابع: 
الإنتخابية  ال�صفدي  لماكينة  ال�صكر 
التي  الجهود  على  ال�صفدي  وفريق 
عند  خ�صو�صاً  بها،  ويقومون  قاموا 

الإ�صتحقاقات الإنتخابية«. 

الرئي�ص �صنيورة في منزل الرئي�ص �صليم الح�ص

متكلمًا اأمام كوادر موؤ�ص�صة ال�صفدي الوزير محمد ال�صفدي متكلمًا في االفطار

بعد زيارته الرئي�س الح�س مطمئنًا 

ال�صني�رة: »نحتاج اإلى جهد كبير 
العادة االعتبار لدولة يتّم 

تقا�صمها وت�زيع مغانمها«

اأول تحفظ دولي على �صدقية الموازنة

»�صتاندارد اآند ب�رز« للت�صنيفات: 
نقدر العجز في 2019 بـ %10

»رابطة الجامعيين في ال�صمال«: هيئة 
اإدارية جديدة والتجديد لح�صامي رئي�صًا

الرقم 1735 ل�صرطة ال�صياحة في 
خدمة ال�صائح في اأية منطقة لبنانية

ج�اد عدرا: وزير ي�ناني يق�ل: 
»مهما فعلتم �صيحل غ�صب النا�ش عليكم«!

و»10 ن�صائح«... 

في اإفطار للكوادر والمخاتير 

ال�صفدي: طرابل�ش كانت و�صتبقى اأول�يتنا... 
والمعركة الي�م معركة اإ�صتعادة طرابل�ش لحق�قها

عدرا

طوني فرنجية: اإذا كان هذا اإ�صالحهم                               
فبئ�س هذا الزمان...؟!

■ النائب طوني فرنجية قال:
الوطني  »التيار  في  مرجعيات  قيام  حول  دقيقة  معلومات  »و�صلتني 
قبل  بالنتيجة  لإبلغهم  الجمارك  دورة  في  بالناجحين  بالت�صال  الحر« 

�صدورها ب�صكل ر�صمي وكاأنها »مّنة« منهم... 
العهد  في  الف�صاد  محاربة  في  واأ�صلوبهم  اإ�صلحاتهم  هذه  كانت  اإذا 

القوي... فبئ�س هذا الزمن!«.
النائب ن�صار: »يا معالي وزير البواخر بيتك من زجاج«

■ النائب اأني�س ن�سار رد على الوزير جبران با�سيل، دون ان ي�سميه، وقال:
- »ال يا معالي وزير البواخر. 

- لقد �سقط الجبل الأن المدافعين عنه ُتِركوا لوحدهم دون تدخل الجي�س.
- ولكن كان هناك من دافع ولم يهرب و�سقط اآالف ال�سهداء. 
- وطالما نحن في الجبل اأتذكر كيف �سقطت »�سوق الغرب«؟ 

- من هرب، 
- وترك جي�سه واأهلها لُيذبحوا مثل الخراف. 

- بيتك من زجاج«.
لماذا هذا الرد؟

رد ن�سار جاء جوابًا على قول با�سيل:
- »اإننا ل�سنا من اأ�سقط الجبل« ويق�سد »القوات«.

 – الع�سكرية  الفرقة  قائد  وكان  الغرب«  �سوق  »�سقوط  اإلى  اأ�سار  والرد 
المق�سودة بالرد – يومها الرئي�س الحالي مي�سال عون«.

قر�س »البنك الإ�صالمي« لتطوير »مرفاأ طرابل�س«
■ بعد موافقة مجل�س الوزراء، اأ�صدر رئي�س الجمهورية المر�صوم رقم 

4770 والذي جاء في مادته الأولى:
الجمهورية  حكومة  بين  ال�صت�صناع  اتفاقية  اأبرمت  الأولى:  »المادة 
اللبنانية الممثلة ب� »مجل�س الإنماء والإعمار« و»البنك الإ�صلمي للتنمية« 
بتاريخ  الموقعة  طرابل�س  م��رف��اأ  وتو�صعة  تطوير  م�صروع  لتمويل 
تاريخ   96 رقم  القانون  بموجب  اإبرامها  على  والموافق   2018/1/29

.»2018/11/30
حتمًا ل ت�صمل طرابل�س                                                            

مر�صوم جمهوري: 15 مليار ليرة لـ »هيئة الإغاثة«
■ بالمر�سوم الجمهوري رقم 4858 تم:

لالإغاثة«  العليا  »الهيئة  موازنة  اإلى  العام  الموازنة  اإحتياطي  من  اإعتماد  نقل 
لعام 2019.

- المبلغ: 15 مليار ليرة لبنانية.
»لتغطية نفقات االأ�سرار الواردة في كتاب »الهيئة العليا لالإغاثة« رقم 265 

تاريخ 2019/4/1«.
ح�سب ما جاء في المر�سوم 4858.

فماذا جاء في كتاب الهيئة الم�سار اإليه في المر�سوم الجمهوري؟ 
ومن الم�ستفيد؟

من هنا وهناك
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في �صهر تموز 2017 ُعّين د. فوزي منذر كبارة 
ال�صعودية،  العربية  المملكة  في  للبنان  �صفيرًا 
العلقات  وتوطيد  لتطوير  �صعى  تعيينه  ومنذ 
اللبنانية – ال�صعودية، ون�صج علقات مميزة مع 
من  العديد  حقق  كما  ال�صعودية،  الفعاليات 
النجازات التي تهدف اإلى تقديم اأف�صل الخدمات 

للبنانيين المقيمين في المملكة.
د. فوزي كبارة

اأج��رت  طرابل�س  لبلده  زي��ارت��ه  وبمنا�صبة 
»التمدن« حوارًا مع ال�صفير د. فوزي منذر كبارة 

جاء فيه:
العمل  ف��ي  تجربتك  ع��ن  ح��دث��ن��ا  ب��داي��ة   ■
المملكة  في  للبنان  �صفيرًا  وتحديدًا  الدبلوما�صي 

العربية ال�صعودية؟
ُوِلدت دبلوما�صيًا

فقد  لي،  بالن�صبة  وجميلة  فريدة  تجربة  »اإنها 
منذ  اأع���داء  ل��دي  لي�س  اإذ  دبلوما�صياً،  ُول���دت 
طفولتي، بل على العك�س من ذلك اعمل دائماً على 
واأح��اول  الأط���راف  بين  النظر  وجهات  تقريب 

تدوير الزوايا«.
الريا�س اأ�صا�صية اإقليميًا

العربية  المملكة  �صفيرًا في  »اأن تكون  اأ�صاف: 
ال�صعودية لي�س بالأمر ال�صهل...

المعادلة  ف��ي  اأ���ص��ا���ص��ي��ة  وج��ه��ة  ف��ال��ري��ا���س 
ال�صيا�صيين  م��ن  العديد  يق�صدها  الإقليمية، 
اللبنانيين، كما ان العلقات اللبنانية – ال�صعودية 
توا�صل  اإل��ى  تحتاج  وه��ي  عقود  منذ  متجذرة 

م�صتمر«.
اإنجازات

في  تحققت  التي  الن��ج��ازات  اأب��رز  هي  ما   ■
عهدكم، وهل من عقبات؟

»لقد عملت، منذ ت�صلمي من�صبي، على العديد 
من المحاور، واإ�صتطعت تحقيق اإنجازات عديدة 
العمل  م��ن  ون��ي��ف  �صنة  خ��لل  ه��ام��ة  وق�صايا 

الدبلوما�صي، ومن هذه النجازات:
- رفع التحذير من �صفر ال�صعوديين اإلى لبنان.

ال�صرقية  المنطقة  في  قن�صلي  مركز  اإفتتاح   -
بالمملكة.

- توقيع اإتفاقية تعاون بين اإدارتي »الطيران 
ال�صعودي«  المدني  و»الطيران  اللبناني«  المدني 
تخّول »�صركة طيران ال�صرق الأو�صط« اللبنانية 

زيادة رحلتها اإلى المملكة.
اللبنانية  الم�صتركة  العليا  »اللجنة  تفعيل   -
بتح�صير  عامين  مدراء  قيام  بعد  – ال�صعودية«، 
ال�صعودي،  الجانب  مع  بالتعاون  اتفاقيات  عدة 

تمهيدًا لتوقيعها قريباً.
والتي  ال�صفارة  في  الأرز«  »قاعة  تاأهيل   -
اأحدث  و�صتكون  �صخ�س،   300 من  لأكثر  تت�صع 
في  واجتماعات  اإحتفالت  قاعة  واأه��م  واأفخم 
محط  تكون  وقد  بالريا�س،  الدبلوما�صي  الحي 
قد  التي  الأجنبية  ال�صفارات  من  العديد  اأنظار 

ترغب با�صتعمالها لن�صاطات خا�صة«.
ل اأوؤمن بالعقبات

اأ�صاف: »بالن�صبة للعقبات ل اأريد التكلم عنها 

اأية  بوجود  اأعتقد  ول  بالعقبات  اأوؤم��ن  ل  لأنني 
م�صكلة لي�س لها حل.

الجانبين  من  كبيرة  الت�صهيلت  هلل،  والحمد 
لبع�صهما  يكنان  اللذين  وال�صعودي  اللبناني 

المحبة والحترام«.
بين المواطنين اللبنانيين وال�صعوديين 

ة عالقة اأخوَّ
ال�صعوديين  بين  العلقات  ت�صف  كيف   ■

واللبنانيين المقيمين في المملكة؟
اللبنانيين  فاأكثرية  متينة،  بينهما  »العلقات 
طوائفهم  ب��ك��اف��ة  ال�����ص��ع��ودي��ة،  ف��ي  المقيمين 
واإنتماءاتهم، يعتبرون اأنف�صهم اأبناء المملكة، ول 
يدركون  وهم  والتقدير،  الخير  �صوى  لها  يكنون 

اأنها بلد خير ونعمة يك�صبون فيها معي�صتهم.
مراكزهم  بكافة  ال�صعوديين  الأخ��وة  ان  كما 
محبة  كل  اللبناني  لل�صعب  ُيكنون  واأجيالهم 
وتقدير، وهذا ما األم�صه خلل لقاءاتي  المتوا�صلة 

معهم. 
اإن �صفير لبنان مميزًا عند الأخوة ال�صعوديين 

لأن بلدهم مميزًا«.
اأف�صل العالقات ول للتجاذبات

لبنان  على  ال�صعودي  النفتاح  ظ��ل  ف��ي   ■
التجاذبات  ظل  وف��ي  الإن�صانية،  والم�صاريع 
ال�صيا�صية في المنطقة وفي لبنان، اأي دور يمكن 
بين  العلقة  لتوطيد  كبارة  ال�صفير  به  يقوم  ان 
المملكة ولبنان والمحافظة على متانتها بعيدًا عن 

التجاذبات؟
»اأحر�س دائماً على توطيد العلقات الممتازة 
بين البلدين من خلل زياراتي الدائمة للم�صوؤولين 
اأع�صاء  هيئات،  روؤ�صاء  )وزراء،  ال�صعوديين 
النظر  لتبقى وجهات  ال�صورى...(، وذلك  مجل�س 

متقاربة،
والعمل على تن�صيط العلقات الم�صتركة، 

وت�صجيع ال�صتثمارات ال�صعودية في لبنان، 
واإيلء ال�صياحة الأولوية في �صّلم اهتماماتنا، 

ال�صياحة  وكالت  مدراء  من  عددًا  اأوفدنا  وقد 

على  والعمل  لبنان  لزيارة  ال�صعوديين  وال�صفر 
اإعداد برامج مميزة للزوار ال�صعوديين«.

»لبنان في عيون العرب«
المملكة  ف��ي  اللبنانيين  م��ع  ع��لق��ات��ك��م   ■
من  ال��ع��دي��د  ف��ي  تجلياتها  ون�صهد  متوا�صلة 

المنا�صبات، حدثنا عن هذه العلقات؟
الن�صاطات  م��ن  الإك��ث��ار  على  دائ��م��اً  »نعمل 
لبنان  �صورة  تعك�س  التي  والجتماعية  الثقافية 

الح�صارية، خا�صة التي تجمع بين:
اأعمال  ورج��ال  اللبنانية  الجالية  من  اأف���راد 

�صعوديين، 
اإ�صافة اإلى بع�س الدبلوما�صيين الأجانب. 

هذا الن�صيج من العلقات ي�صاعد على التوا�صل 
وي�صاهم في تقريب وجهات النظر بين الجميع.

لقاء  في  �صعراء  ا�صت�صفنا  المثال  �صبيل  وعلى 
واأم�صية �صعرية عنوانها:

»لبنان في عيون العرب«.
القن�صليات اللبنانية في ال�صعودية

في  للبنان  قن�صلية  م��وؤخ��رًا،  اإفتتحتم،   ■
القن�صليات  ع��دد  يبلغ  كم  ال�صرقية،  المنطقة 
اللبنانية في المملكة واأين، وما هي المهمات التي 

توؤديها للبنانيين؟
في جدة

هناك  الريا�س،  في  ال�صفارة  اإل��ى  »اإ�صافة 
قن�صلية عامة في مدينة جدة. وبح�صب القوانين 
من  الأعمال  بجميع  القن�صلية  تقوم  ال�صعودية 
وكالت وتجديد جوازات �صفر واأحوال �صخ�صية 
�صيا�صي  عمل  اأي  ف��ي  ال��دخ��ول  دون  م��ن  و... 

باعتباره مهمة ح�صرية لل�صفير.
في »الُخبر«

تبعد  التي  ال�صرقية  للمنطقة  بالن�صبة  اأم��ا 
حوالي 400 كلم عن العا�صمة الريا�س، فقد كان 
اللبنانيون فيها، ومنذ ع�صرات ال�صنين، يطالبون 
لأية  اإحتاجوا  كلما  ال�صفر  يوفر عليهم عناء  بحّل 
زيارتي  خلل  لم�صته  ما  وهذا  قن�صلية،  معاملة 

الأولى اإلى »الُخبر«، منذ حوالي �صهرين.
وموؤخرًا اإ�صتطعنا تاأمين اإر�صال موظف قن�صلي 
اإلى  �صهر  كل  من  خمي�س  يوم  اأول  �صباح  يتوجه 
»الُخبر«، وذلك لإنهاء المعاملت القن�صلية هناك 

من خلل التعاقد مع اأحد الفنادق«.
»�صيوف الرحمن«

■ ما هي الخدمات والت�صهيلت التي تقدمونها 
للبنانيين الذين يق�صدون المملكة لتاأدية فري�صة 

الحج والعمرة؟
عن  بعيدة  الريا�س  في  اللبنانية  »ال�صفارة 
مدينة »مكة المكرمة« حوالي 1000 كلم. ودائماً 
مدينة  في  العام  القن�صل  اإلى  توجيهاتي  اأعطي 
الحرام  اهلل  بيت  حجاج  اأو�صاع  لمتابعة  ج��ّدة 

وتاأمين ما يلزمهم«.
يلزم  ما  كل  با�صتمرار  اأت��اب��ع  »كما  اأ���ص��اف: 
لت�صهيل اأمورهم، واتدخل مبا�صرة في حال احتاج 
ما  وهذا  �صخ�صياً،  مني  خا�س  تدخل  اإلى  الأمر 

ح�صل العام الما�صي«.

ح��ا���ص��ر ن��ق��ي��ب ال��م��ح��ام��ي��ن في 
طرابل�س وال�صمال محمد المراد عن 
في  المحاماة«  مهنة  تنظيم  »قانون 
لطالبي  الأول��ى  التاأهيلية  ال��دورة 

الإنت�صاب اإلى النقابة. 
مواد الدورة متنوعة في 

المجالين المدني والجزائي
برنامج  يكون  اأن  »ق�صدنا  وقال: 
مع  متنوعاً  التاأهيلية  ال��دورة  هذه 
ينبغي  التي  المواد  في  الأ�صا�صيات 

اأن ناأخذها، �صواء:
على  ال��م��دن��ي  ال��م��ج��ال  ف���ي   -

عمومياته وتف�صيلته، 
الأ�صول  وتحديدًا  والجزائي   -

الجزائية، 
تتحدث  ان  على  اإتفقنا  وق��د   -
المحاماة،  مهنة  تنظيم  قانون  مادة 

عن المحاماة باأنظمتها كافة«. 
نقترب  ان  »اأحببنا  واأ���ص��اف: 
فدرب  المحاماة،  مهنة  من  واإياكم 
الُجْلُجَلة طويل، والمحاماة هي من 
قال  فكما  الحياة،  مراتب  اأ�صعب 
بول�س �صلمة اإن ال�صبر على المكاره 
اأ�صمى  هما  الذات،  على  والإنت�صار 

درجات الإنت�صار«.
مقومات القناعة في مهنة 

المحاماة
عنوان  »المحاماة  قائًل:  واأردف 
كبير و�صخم، اإذا اإقتعنت بها فزت، 
ومفردات  خ�صرت،  تقتنع  لم  واإذا 
ومقومات القناعة في مهنة المحاماة 

تقوم اأوًل على الإرادة والإ�صرار، 
ما  م��ك��ان  ف��ي  ال��ب��اب  ي��ك��ون  فقد 
ان  حتماً  بال�صرورة  ولي�س  مغلقاً، 

ي��ك��ون اإ����ص���راري ع��ل��ى ال��دخ��ول 
على  فالإ�صرار  اإيجابي،  للمحاماة 
الدخول اإلى النقابة �صمة من �صمات 
دفعنا  ما  وه��ذا  وال�صبر،  التحمل 
هذه ال�صنة اإلى اإطلق هذه الدورة، 
وعلمات  وظواهر  مظاهر  لتنك�صف 

واإ�صارات الجدية واللجدية.
في المحاماة الحق مال�صق 

لل�صمير
قبل  ُوجدت  »المحاماة  اأ�صاف: 
المحاماة  في  الحق  وفكرة  النقابة، 
وقد  الإن�صاني،  لل�صمير  مل�صقة 
كانت ُتطلق على النبلء والأ�صراف، 
وقيم  معالم  وتختزن  تحمل  لأنها 
كانت  كما  والإن�صانية،  الأخ���لق 
اليوم  واأ�صبحت  كر�صالة،  ت��وؤدى 
وتحولت  المهنة،  مندرجات  �صمن 
ت�صقط  اأن  اأو م�صار دون  اإلى م�صلك 
فيها،  الإن�صانية  الر�صالة  جانب 
المحاماة  اأن  ليقول  القانون  فجاء 
فهناك  ر�صالة،  اإل��ى  تهدف  مهنة، 
كمهنة  ال��م��ح��ام��اة  ب��ي��ن  م��ا  ج��م��ع 

وكر�صالة اإن�صانية عظيمة«.
نقابتا طرابل�س وبيروت

نقابتي  ع��ن  ال��م��راد  ت��ح��دث  كما 
طرابل�س وبيروت، 

المتبعة  والمعايير  »وال�صروط 
لقبول الإنت�صاب اإليهما، 

وع���ن ن��ظ��ام م��ه��ن��ة ال��م��ح��ام��اة 
واآدابها،

توفرها  الواجب  ال�صفات  وعن 
الأخلق  م�صتوى  على  المحامي  في 

وال�صمعة والعمل«.

مي�صال  الجمهورية  رئي�س  اأ�صدر 
ال��ذي   4727 رق��م  المر�صوم  ع��ون 

ق�صى ب�:
»ن��ق��ل اإع��ت��م��اد م��ن اإح��ت��ي��اط��ي 
الموازنة العامة اإلى موازنة رئا�صة 

الجمهورية لعام 2019«.
األف  و833  مليوناً  المبلغ: 41   -
ال�صت�صارات  نفقات  لتغطية  ليرة 
ومراقبة التجهيزات لزوم الإ�صراف 
 »Hicon« على اأعمال المتعهد �صركة
بع�س  �صيانة  اإج��راء  اإليها  الموكل 
لرئا�صة  ال�صيفي  المقر  في  الأق�صام 

الجمهورية في بيت الدين.

المر�صوم  ف��ي  ج���اء  م��ا  ح�صب 
.4727

ن�صاأل ون�صاأل
فكم  للمراقبة،  مليوناً   41 ون�صاأل 

دفعنا للأ�صغال؟
لهذا  �صرورة  هناك  هل  ون�صاأل 
النفاق، بل هل هناك �صرورة اأ�صًل 
اإلى  عون  مي�صال  الرئي�س  لإنتقال 
 20« حوالي  لتم�صية  الدين  بيت 
عن  نبحث  كنا  اإذا  �صيفياً«  يوماً 

»اإ�صلح« وخف�س نفقات؟
قد يكون �صرورياً؟!

ال�صفير اللبناني في ال�صع�دية د. ف�زي كبارة: 
نحر�ش على ت�طيد العلقات بين الجانبين 

العديد من االنجازات خلل �صنة ونيف 
ون�صاطات تعك�ش وجه لبنان الح�صاري

نقيب المحامين محمد المراد في 
دورة تاأهيلية لطالبي االإنت�صاب:

»درب الُجْلُجلة ط�يل والمحاماة من 
اأ�صعب مراتب الحياة«

اإنفاق ولي�س هدراً 
41 ملي�ن ليرة »لمراقبة اأعمال في ق�صر 

بيت الدين« لينتقل اإليه الرئي�ش مدة 
ع�صرين ي�مًا �صيفيًا

في اأم�صية »لبنان في عيون العرب« ال�صفير كبارة متو�صطًا وفد مجل�ص العمل اللبناني في ال�صعودية

د. فوزي منذر كبارة �صفير لبنان في ال�صعودية

النقيب مراد متحدثًا خالل الدورة

ق�صر بيت الدين
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طرابل�س  »غرفة  اإدارة  مجل�س 
ال��دوري  اإجتماعه  عقد  وال�صمال« 

برئا�صة توفيق دبو�صي.
من الح�صور

وبح�صور نائبي الرئي�س مار�صيل 
�صبطيني واإبراهيم فوز واأمين المال 
اأحمد  والأع�صاء:  الرحولي  ب�صام 
اأمين المير، اأ�صطفان مبارك، اأنطوان 
ال�صيد،  جان  نجار،  جورج  مرعب، 
عبدالرحمن  محمد  �صما�س،  مجيد 
عبيد، محمود جبا�صو، محمود عبد 
الكريم، م�صطفى اليمق، نخيل يمين 

وهنري حافظ.
م�صروع »المدينة الإقت�صادية 

المتكاملة«
الم�صاريع  كافة  عر�س  ت��م  وق��د 

الإ�صتثمارية الكبرى ل �صيما:
ب�  المتمثل  المحوري  الم�صروع 
المتكاملة«  القت�صادية  »المدينة 
تحقيق  ف��ي  الكبير  دوره���ا  وم��دى 
من  الوطني  الإقت�صادي  النهو�س 

طرابل�س الكبرى، 
»مركز اإقت�صاد المعرفة«

قطعها  التي  النهائية  والمراحل 
»م�صروع مركز اإقت�صاد المعرفة«،

»الركن الذكي لل�صياحة 
الرقمية«

ب� »مركز  المناط  الوطني  والدور 
في  الرقمية«  لل�صياحة  الذكي  الركن 
لبنان  في  ال�صياحي  القطاع  تنمية 
وك��اف��ة ال��ق��ط��اع��ات الإق��ت�����ص��ادي��ة 
الأخ�������رى وي��ل��ب��ي اإح��ت��ي��اج��ات 
في  وال��زوار  وال�صياح  الم�صتثمرين 
والح�صارية  الثقافية  الهوية  معرفة 

ل��ل��م��ع��ال��م وال���م���راك���ز ال��ت��اري��خ��ي��ة 
اللبنانية، 

في  اإقامته  المزمع  للغرفة  ومركز 
حرم »مرفاأ طرابل�س« وي�صم مباني 
مراقبة  لمختبرات  وخدمات  اإدارية 

الجودة وحفظ العينات.
قطع ح�صاب 2018

على   اأجمع  الغرفة  اإدارة  مجل�س 
للعام  العائدة  الح�صابات  »قطع 
 ،2019 ع����ام  وم����وازن����ة   2018
الإجتماعات  نتائج  على  والموافقة 

ال�صيدة  الغرفة  مديرة  تعقدها  التي 
»اإكزوتيكا«  �صركة  مع  �صلطان  ليندا 
مدينة  م��دخ��ل  وت��ج��م��ي��ل  ل��ت��اأه��ي��ل 
من  الممتد  ال��ج��ن��وب��ي،  ط��راب��ل�����س 
النور«  »�صاحة  اإل��ى  »المطاحن« 
الخوري«،  ب�صارة  »جادة  ب�  مرورًا 
ال��م�����ص��روع  ت��ن��ف��ي��ذ   ي��ت��م  اأن  ع��ل��ى 
الموؤ�ص�صات  اأ�صحاب  مع  ب�صراكات 
التجارية المتواجدة في المنطقة بما 

فيهم ال�صركة المنفذة«.
التاأييد لما يقوم به رئي�س 

الغرفة
الكامل  التاأييد  المجتمعون  واأكد 
الغرفة  رئي�س  يلعبه  ال��ذي  للدور 
مكانة  »تعزيز  في  دبو�صي  توفيق 
المميز  طرابل�س«  »غرفة  وح�صور 
واإحت�صان  الأع��م��ال  مجتمع  ف��ي 
القت�صادية  المرافق  كافة  تطلعات 
الخا�صة  وال��م��وؤ���ص�����ص��ات  ال��ع��ام��ة 
اإلى  الغرفة  اإن�صداد  على  للتاأكيد 
م�صيرة التنمية الم�صتدامة، والتفاهم 
تحقيق  اإ�صتمرار  على  مطلق  ب�صكل 
تحققها  التي  ال��رائ��دة  الإن��ج��ازات 

الغرفة في مختلف المجالت«.

التجارة« طلباً  اإ�صتقبلت »غرفة 
من المرحلة المتو�صطة في »مدر�صة 
الكرملية«، مع عدد من اأفراد الهيئة 
على  الإط���لع  »ب��ه��دف  التعليمية 
الإقت�صادية  م�صاريعها  مختلف 

والإجتماعية والإنمائية«.
مختلف  ع��ل��ى  ج���ول���ة  وب���ع���د 
الغرفة  رئي�س  اإلتقاهم  الم�صاريع 
توفيق دبو�صي، مرحباً »بالمجموعة 

ال��ط��لب��ي��ة م���ن اأب���ن���اء ط��راب��ل�����س 
وال�صمال«.

وكان اللقاء منا�صبة اأجاب خللها 
الرئي�س دبو�صي على اأ�صئلة الطلب 
طرابل�س  »غرفة  تاريخ  اإلى  م�صيرًا 
م�صاريع  لهم  و���ص��رح  وال�صمال«، 
التي  وت��ل��ك  نفذتها  ال��ت��ي  ال��غ��رف��ة 
بلبنان  النهو�س  اأجل  »من  ُتطلقها 

من طرابل�س الكبرى«.

اإ�صتقباله  اأثنى خلل  رئي�س »غرفة طرابل�س وال�صمال« توفيق دبو�صي 
ومحمود  هيثم  را�صم�صقا  في   »Food Plus Company »�صركة  مالكي 
الت�صنيع  في مجال  �صركتهما  به  تمتاز  الذي  الحيوي  »الدور  ك�صحة على 

الغذائي«.
ال�صناعية  م�صاريعهما  في  »التوفيق  ك�صحة  للأخوين  دبو�صي  وتمنى 
يبني  من  واأن  لنا.  اإعتزاز  م�صدر  هي  المنتجة  م�صاريعهما  واأن  الكبرى، 

الإقت�صاد ي�صاهم في بناء الوطن«.
الأخوان ك�صحة اأعربا عن »تقديرهما للدور الكبير الذي يقوم به الرئي�س 
دبو�صي لتطوير بيئة الأعمال، وعلى مجمل الم�صاريع الإ�صتثمارية الكبرى 

التي ُيطلقها بهدف تحقيق النهو�س الإقت�صادي والإنماء الإجتماعي«.

ح�صرات ال�صادة رئي�س واأع�صاء 
مجل�س بلدية طرابل�س المحترمين 

تحية كريمة...
اإلى  ال�صريع  بالقطار  و�صلتم  لقد 
مربع البلدية حيث م�صاحات العمل 
فيها وا�صعة كونها م�صلحة م�صتقلة 
واجبات  عليكم  تترتب  لذا  قانونياً. 
بعملكم  تقوموا  ان  اأهمها  كثيرة 
واأمانة  اإخل�س  بكل  به  ُكلِّفتم  الذي 
مرجعياتكم  اإل���ى  ال��رج��وع  دون 
�صمائركم  تطيعوا  وان  ال�صيا�صية 

الحية...
دائماً  الجل�صات  تح�صروا  ان 
لت���خ���اذ ال����ق����ررات ال��م��ن��ا���ص��ب��ة 
ت��ع��ود على  ال��ت��ي  وال�����ص��روري��ة 
طرابل�س اإعمارًا وبناًء، ل يجوز ان 
ال��ذي  بينكم  قائماً  ال��خ��لف  يكون 
اأ���ص��ب��ح م��ك�����ص��وف��اً وم��ع��روف��اً في 

طرابل�س. 
وجميع  الرئي�س  ل  اأحمِّ هنا  اأن��ا 
كل  الكرام  البلدي  المجل�س  اأع�صاء 
يمر  الذي  الوقت  واإ�صاعة  تق�صير 

هدرًا. 
�صيغة  اإيجاد  عليكم  يجب  لذلك 

لو�صع الأمور في ن�صابها.
اأهل  لكم  �صلمها  التي  الأمانة  اإن 
ب��ن��زاه��ة  دائ���م���اً  للعمل  ال��م��دي��ن��ة 
حباً  اأ�صحابها...  اأنتم  واإخ��ل���س 
على  وحر�صاً  مدينتي  على  وغيرًة 
منكم،  اأط��ل��ب  جعلني  ك��رام��ت��ك��م 
ال�صريف  بواجبكم  القيام  راج��ي��اً، 

ال�صالح...
غايتي الم�صلحة العامة، و�صوف 

اأ�صكركم بعد عملكم البناء... 
ابن طرابل�س                              
البير عي�صى

رئي�س »غرفة طرابل�س وال�صمال« 
»ال�صركة  اإلتقى وفد  دبو�صي  توفيق 
والبناء«  المدنية  للهند�صة  ال�صينية 
وتطوير  الج�صور  ببناء  تهتم  التي 
المطارات والمرافىء وتنفيذ مختلف 
الم�صاريع المتعلقة بالبنى التحتية، 
برئا�صة »يان لي« واإلى جانبه نائب 
والمدير  �صيزهونغ«،  »هو  الرئي�س 
بح�صور  زينهيه«،  »�صين  ال��ع��ام 
والتجارية  الإقت�صادية  الم�صت�صارة 
في ال�صفارة ال�صينية في لبنان »لي 
جينغ«، مديرة الغرفة ليندا �صلطان 
ومدير »جمعية التنمية المحلية في 

الغرفة« )ليدا( �صيمون ب�صواتي،
التعاون  »�صبل  حول  اللقاء  ودار 
بين الجانبين ال�صيني واللبناني من 
م�صاريع  عبر  ال��ك��ب��رى  طرابل�س 
ترتكز  اإجتماعية  اإقت�صادية  اإنمائية 
كبرى  اإ���ص��ت��ث��م��اري��ة  م��دي��ن��ة  ع��ل��ى 
اإقت�صادية عامة من  تحت�صن مرافق 
»مرفاأ طرابل�س« و»مطار القليعات« 

الخا�صة«  الإقت�صادية  و»المنطقة 
وذات  متعددة  اأخ���رى  وم�صاريع 
طول  على  متنوعة  اإخت�صا�صات 
طرابل�س  ميناء  من  بحرية  واجهة 
محافظة  في  القليعات  حتى  و�صوًل 

عكار«.
دبو�صي

وق���د ع��ر���س دب��و���ص��ي ال��ق��واع��د 

الأ�صا�صية التي ي�صتند عليها م�صروع 
الكبرى«،  الإ�صتثمارية  »المدينة 
توفر  الكبرى  طرابل�س  »اأن  م�صيرًا 
مختلف  اأم��ام  مفتوحة  اأعمال  بيئة 
مختلف  م��ن  العالمية  ال�����ص��رك��ات 
ال�����ص��رك��ات  �صيما  ل  جن�صياتها 
ال�صينية. وهناك رغبة م�صتركة في 
تعزيز قواعد ال�صراكة بين القطاعين 

للعمل  وال�صيني  اللبناني  الخا�صين 
جديدة  كبرى  م�صاريع  تنفيذ  على 

ت�صع لبنان من طرابل�س الكبرى«.
واأ�صار دبو�صي اإلى »اأن اللقاء مع 
الهند�صية  ال�صينية  ال�صركة  اأقطاب 
كان مفيدًا وناجحاً بكافة الإتجاهات 
م�صتقبًل  عليه  التاأ�صي�س  ويمكن 
ل��ت��ع��زي��ز ح��رك��ة الإ���ص��ت��ث��م��ارات 
الإقت�صادية  التنمية  وم�����ص��اري��ع 
خلل  م��ن  لم�صنا  ان��ن��ا  خ�صو�صاً 
ان  ال�صيني  الجانب  مع  مباحثتنا 
ل���دى اأ���ص��دق��ائ��ن��ا الإ���ص��ت��ع��دادات 
التوا�صل  واأن  وال�صراكة.  للتعاون 
اإط��ار  و�صمن  م�صتقبًل  �صي�صتمر 
المقاربة الهند�صية والفنية والتقنية 
ل��م��خ��ت��ل��ف ج���وان���ب م�����ص��روع��ن��ا 
الوطني  الإجتماعي  الإ�صتثماري 
لبنان  في  الدولي  الإقليمي  العربي 
محط  وه��و  الكبرى،  طرابل�س  من 
لبنانية  ومتابعة  واإه��ت��م��ام  ج��ذب 

وعربية ودولية«.

اأط���ل���ق���ت »غ����رف����ة ط��راب��ل�����س 
وال�صمال«، موؤخرًا، م�صروع »الركن 
وذلك  الرقمية«  الذكي/ال�صياحة 
اأوادي�س  ال�صياحة  وزي��ر  بح�صور 
الم�صروع  هذا  عن  فماذا  كيدانيان، 
ت�صيء  »منارة  باأنه  ف  ُو�صِ ال��ذي 
طرابل�س  م��ن  ل��ب��ن��ان  ك��ن��وز  ع��ل��ى 

الكبرى«؟
كيدانيان

»ما  عنه:  ق��ال  كيدانيان  الوزير 
بالركن  يتعلق  م�صروع  من  �صاهدته 
اأرى  طرابل�س«،  »غرفة  في  الذكي 
ونقطة  للتعاون  اأ�صا�صياً  مدماكاً  فيه 
اإلتقاء لل�صياح باإمكانهم الإطلع على 
اأي موقع �صياحي اأو ديني اأو اأثري، 
المواقع  تلك  زي���ارة  يمكنهم  كما 

افترا�صياً قبل زيارتها ميدانياً«.

دبو�صي
دبو�صي  توفيق  الغرفة  رئي�س 
ت��ح��دث اإل����ى »ال��ت��م��دن« ع��ن ه��ذا 
النجاز  قيد  �صار  ال��ذي  الم�صروع 

فقال:
»»الركن الذكي لل�صياحة الرقمية« 
لم  اإذ  لبنان  في  نوعه  من  الأول  هو 
من  النوع  هذا  الآن،  حتى  يواكب، 

ال�صياحة في منطقة لبنانية اأخرى.
بداية المباني التاريخية 

والأثرية بطرابل�س
عن  عبارة  هي  الرقمية  ال�صياحة 
والتراثية  الأثرية  المعالم  ت�صوير 
للم�صاهد  يتيح  مما   »360 »�صكانر 
مختلف  في  والتجول  الَمْعَلم  روؤية 

اأرجائه اإفترا�صياً عبر ال�صا�صة. 
وهذا الم�صروع كان �صيطال بداية، 

م��ب��ان��ي ط��راب��ل�����س ال��ت��اري��خ��ي��ة 
�صركة  اإل��ى  عهدنا  وق��د  والتراثية، 
في  عملها  ب��ا���ص��رت  متخ�ص�صة 

المدينة.
فال�صمال ثم كل لبنان

الم�صروع  ي��ك��ون  ان  ق��ررن��ا  ث��م 
ان  قررنا  لل�صمال، ولحقاً  مخ�ص�صاً 
يكون  وب��ذل��ك  ل��ب��ن��ان،  ك��ل  ي�صمل 
كما  الغرفة،  تقدمه  وطنياً  م�صروعاً 
م�����ص��اري��ع��ه��ا الأخ��������رى، ل��ي��درك 
متم�صكة  طرابل�س  ان  اللبنانيون 
وكل  المواطنين  وبكل  بلبنانيتها 

المناطق، 
والمدينة هي جزء من هذا الوطن،

وه���ي م��دي��ن��ة ع��روب��ي��ة ت��وؤم��ن 
من  نخرج  وهكذا  للوطن.  بانتمائها 
والمذهبية،  والطائفية  المناطقية 

ونكون بناة وطن وموؤ�ص�صات«.
تابع: »طرابل�س  دبو�صي  الرئي�س 
منفتحة على الكل، تتعامل معهم، لما 
وال�صتقرار  والأم����ان  الأم���ن  فيه 
والزدهار، لذلك فاإن الم�صاريع التي 

قدمتها الغرفة، ومنها:
الممتدة  القت�صادية«  »المدينة 
من طرابل�س حتى القليعات – عكار، 
لل�صياحة  الذكي  »الركن  واأي�صاً 
الرقمية« في الغرفة وما يت�صمن من 
عر�س لل�صور على �صا�صات عملقة.

»ال��رك��ن  ع��ر���س  �صيتم  ولح��ق��اً 
الهواتف  على  تطبيق  عبر  الذكي« 
خلل  عر�صه  واأي�����ص��اً  ال��خ��ل��وي��ة، 
»طيران  �صركة  ط��ائ��رات   رح��لت 

ال�صرق الأو�صط اللبنانية«.
اإزدهار  تدعم  الم�صاريع  هذه  كل 

واإقت�صاد كل الوطن«.

دب��صي لطلب »الكرملية«: مجل�ش اإدارة الغرفة: اإجماع على م�صاريع وطنية من طرابل�ش الكبرى
»بناء م�صتقبل اأجيالنا م�ص�ؤولية 

اإن�صانية ووطنية«

دب��صي: »من يبني االإقت�صاد ي�صاهم في 
بناء ال�طن«

كتاب مفت�ح اإلى رئي�ش واأع�صاء البلدية

ال�صين تجذبها »المدينة االإقت�صادية« في لبنان

»منارة ت�صيء على كنوز لبنان من طرابل�س الكبرى«
»الركن الذكي« في »غرفة طرابل�ش«: زيارة المعالم االأثرية والتراثية اإفترا�صيًا

�صهر ني�صان: 741 �صائحًا في طرابل�ش
ني�صان  �صهر  خلل  التقى  الخواجة  عزت  علي  المتطوع  ال�صياحي  الدليل 
اأرجاء  مختلف  على  معهم  جال  وقد  طرابل�س،  في  �صائحاً   741 المن�صرم 

المدينة التاريخية والتراثية.
وتوزع هوؤلء ال�صياح بح�صب جن�صياتهم على النحو التالي:

فرن�صا 165، ايطاليا 130، المانيا 93، ا�صبانيا 84، انكلترا 52، اليونان 
32، البرازيل 31، ت�صيكيا 24، �صوي�صرا 22، الوليات المتحدة الأميركية 
 ،5 ال�صين   ،5 رو�صيا   ،8 بلجيكا   ،9 كندا   ،12 الدانمارك   ،14 هولندا   ،15
البرتغال 5، اإيرلندا 4، ا�صتونيا 3، الأرجنتين 3، او�صتراليا 3، هنغاريا 2، 
ال�صويد 2، بولندا 2، �صربيا 2، الهند 2، بلغاريا 2، كرواتيا 2، فنلندا 2، م�صر 

1، تركيا 1، ليتوانيا 1، كوريا الجنوبية 1، اليابان 1، جنوب اأفريقيا 1.

مجل�ص اإدارة الغرفة

رئي�ص الغرفة متحدثًا الى الطالب

دبو�صي و�صلطان مع الوفد ال�صيني

البير عي�صى

كني�صة القدي�ص جاورجيو�ص في الميناءم�صجد طينال في طرابل�ص



7الأربعاء   12/06/2019

المهند�س  طرابل�س  بلدية  رئي�س 
اأحمد قمرالدين عر�س مع وفد دولي 
عمل  م�صكلة  »ال��ي��ون��ي�����ص��ف«،  م��ن 
والمراأة  ال�صباب  واأو�صاع  الأطفال 
باب  اأح��ي��اء  ل�صيما  المدينة  ف��ي 

التبانة، جبل مح�صن والقبة. 
المدير  »اليوني�صف«  وفد  تراأ�س 
و�صمال  الأو�صط  لل�صرق  الإقليمي 
و�صم:  كابيلير«،  »غيرت  اأفريقيا 
»تانيا  لبنان  »اليوني�صف«  ممثلة 
ممثل  ن��ائ��ب��ة  ����ص���اب���وي�������ص���ات«، 
»فيوليت  لبنان  في  »اليوني�صف« 
»ق�صم  رئي�صة  وارن��ي��ري«،  �صبيك 
اإريك�صون«،  »جوانا  الطفل«  حماية 
رئي�س »المكتب الميداني لليوني�صيف 
ت�صاند«،  بهادور  »بريم  ال�صمالي» 
اأخ�صائية »برامج - الحكم المحلي« 
البرامج  اأبي خليل، وم�صوؤولة  عبير 
ال�صمال في »اليوني�صيف«  في مكتب 
من  و�صارك  الغول.  مايا  الميداني 
البلدية اإلى جانب قمرالدين، رئي�صة 
»اللجنة الإجتماعية وذوي الإعاقة« 
التربية  �صنكري، رئي�س »لجنة  ر�صا 
ع�صو  �صلطان،  زاه���ر  وال��ث��ق��اف��ة« 
ال��م��رج  اأح��م��د  ال��ب��ل��دي  المجل�س 
من  عبدالوهاب  عبداهلل  والمهند�س 

»مكتب التنمية« في البلدية. 
موا�صيع البحث

البلدية  وف��دي  بين  البحث  دار 
ال�صراكة  ح���ول  و»ال��ي��ون��ي�����ص��ف« 
البرامج  م��ن  ع��دد  ف��ي  وال��ت��ع��اون 
اإطلع  وتم  طرابل�س،  في  المنفذة 
ال�صراكة  اأه��داف  على  الوفد  رئي�س 
والبرامج المثمرة، وتم التطرق اإلى 

النقاط التالية: 
ل��لأط��ف��ال  ال���ع���ام  »ال��و���ص��ع   -
طرابل�س  ف��ي  وال��م��راأة  وال�صباب 
الأحياء  ملفات  اإط��لق  بعد  خا�صة 
مح�صن  وجبل  التبانة  في  الثلثة 

والقبة.
طرابل�س  ب��ل��دي��ة  اأول���وي���ات   -
مع  وروابطها  وتحدياتها  وروؤيتها 

»اإتحاد الفيحاء«. 
بلدية طرابل�س، ل�صيما  - وخطة 
وذوي  الإج��ت��م��اع��ي��ة  »ال��ل��ج��ن��ة 
الأطفال  عمل  من  للحد  الإع��اق��ة«، 
ال��ت��ي اأق���ره���ا ال��م��ج��ل�����س ال��ب��ل��دي 
وت��خ�����ص��ي�����س م��ي��زان��ي��ة م��ح��ددة 

لتطبيقها«. 
»كابليير«: بلدية طرابل�س 

رائدة
رئي�س الوفد »غيرت كابيلير« قال 

في كلمته اأن:
لبنان  في  رائدة  طرابل�س  »بلدية 
وت�صتثمر على الم�صتوى المحلي في 

البرامج التي تركز على الأطفال«.
قمرالدين: لمدينة �صديقة 

للطفل ولبرامج متكررة مع 
»اليوني�صيف« )وموؤ�ص�صات 

اأممية(
اأحمد  البلدي  المجل�س  رئي�س 
�صمان  »اأهمية  على  اأكد  قمرالدين 
بالنظر  واأن�صطتها،  الخطة  ا�صتدامة 
اأن  حين  في  التوظيف،  قيود  اإل��ى 
لتمويل  م��ال��ي��اً  م�صتعدة  البلدية 
الإج�����راءات  اأن  اإل  ال��م�����ص��روع، 
في  تحدياً  تمّثل  المركزية  الإداري��ة 
تعيين موظفين متفرغين للعمل على 
بدعم  »رح��ب��ن��ا  وق����ال:  ال��خ��ط��ة«، 
لتنفيذ  وت��ع��اون��ه��ا  »اليوني�صف« 
التنمية  »مكتب  فريق  ودعم  الخطة 
وجدول  للتنمية  كمحرك  المحلي« 
وتنفيذ  البلدية،   في  الأطفال  اأعمال 
»برنامج  بين  الم�صترك  البرنامج 
للم�صتوطنات  ال��م��ت��ح��دة  الأم����م 
الب�صرية« )الموئل( و»منظمة الأمم 
و»اليوني�صيف«  للمراأة«  المتحدة 
كونهم  طرابل�س،  وبلدية  التبانة  في 
الرئي�صيين  الم�صلحة  اأ���ص��ح��اب 
واأع�صاء في »اللجنة التوجيهية««. 
اقتراح  اإل��ى  »تطرقنا  اأ���ص��اف: 
قريباً  التفاهم  مذكرة  على  التوقيع 
واإطلق  المراجعة،  قيد  مذكرة  هي 
المدينة  روؤي��ة  مع  البلدية  الخطة 

لت�صبح �صديقة للطفل«.
ر�صا �صنكري: هدفنا كبلدية 

حماية الأطفال والعاملين 
والمهم�صين �صحيًا وتعليميًا 

وثقافيًا 
الجتماعية  »ال��ل��ج��ن��ة  رئي�صة 
ر�صا  المحامية  الإع��اق��ة«  وذوي 
في  الدولي  بالوفد  رحبت  �صنكري 

رحاب الفيحاء، وقالت: 
»طرابل�س، ُتعتبر واحدة من اأكثر 
فناتجها  لبنان،  في  فقرًا  المناطق 
الأدنى  هو  للفرد  الإجمالي  المحلي 
الأم���م  »ب��رن��ام��ج  ان  ال���ب���لد،  ف��ي 
الب�صرية«  للم�صتوطنات  المتحدة 
ن�صف  اأن  ل���ه  ت��ق��ي��ي��م  ف���ي  ي�����ص��ي��ر 
اللبنانيين في طرابل�س يعي�صون في 
الظروف  اأن  كما  الفقر.  م��ن  حالة 
للغاية،  �صيئة  والمعي�صية  ال�صكنية 
واإم���دادات  المياه  توافر  حيث  من 
وع��دم  العمل،  وف��ر���س  الكهرباء، 
خدمات  على  الح�صول  اإم��ك��ان��ي��ة 

الرعاية ال�صحية«. 
 UN« »اأج�����������رت  ت����اب����ع����ت: 
في  و»اليوني�صيف«   »HABITAT
لعمل  اإح�صائياً  العام 2018، م�صحاً 
الأط���ف���ال، ف��ي ث���لث م��ن��اط��ق في 
الأطفال  عمل  حجم  اأظهر  طرابل�س، 

فيها: 
 %9.3 الن�صبة  التبانة  ففي   -
اأطفال  لبنانيون/%1  اأطفال   9.1%(

غير لبنانيين(.
اأطفال   %6.1(  %6.2 القبة  في   -
غير  اأط���ف���ال   %0.4 ل��ب��ن��ان��ي��ون/ 

لبنانيين(.
 %11.2 م��ح�����ص��ن  ج��ب��ل  ف���ي   -
 %7.8 لبنانيون/  اأطفال   %13.8(

اأطفال غير لبنانيين(«.
»لجنة  اإح�����ص��اءات  »وح�����ص��ب 
يعمل  قد   )IRC( الدولية«  الإن��ق��اذ 
العاملون  والأطفال  ال�صوارع  اأطفال 
اأكثر من 11 �صاعة في اليوم، 6 اأيام 
احتياجات  لتلبية  الأ���ص��ب��وع،  ف��ي 
عائلتهم. بع�س الأطفال، ومنهم من 
�صنوات،   5 اأع��م��اره��م  ت��ت��ج��اوز  ل 
الورد،  لبيع  ال�صوارع  اإلى  ُير�صلون 
اأو العلكة، اأو الأقرا�س المدمجة، اأو 
اأو  الأحذية  لتنظيف  اأو  المحارم، 

للت�صول«.
واأ�صافت: »هذا الواقع المرفو�س 
لنا  داف��ع��اً  ك��ان  وحقوقياً  اإن�صانياً 
حماية  على  للعمل  طرابل�س  كبلدية 
للتهمي�س  التعّر�س  م��ن  الأط��ف��ال 

�صحياً، تعليمياً، ثقافياً وترفيهياً. 
فاأول ما بداأُت به في العام 2016، 
»اللجنة  في  م�صوؤوليتي  خلل  ومن 
في  الإع��اق��ة«  وذوي  الإجتماعية 
الأطفال  حماية  على  العمل  البلدية، 
اإطار  �صمن  ال�صوارع  في  العاملين 
تنفيذ برنامج رعاية اأطفال ال�صوارع 
تح�ص�صاً  ثم   ،»IRC« مع  بالتعاون 
اأطفاُل  يعي�ُصُه  ماأ�صاوي  لواقع  منا 
اإ�صتوجب مّنا تو�صيع عمِلنا  مدينِتنا 
ككل  العاملين  الأطفال  حماية  لأجل 
في  ل��ذا  ال�صوارع،  في  فقط  ولي�س 
بو�صع  بداأنا   2018 العام  من  اآذار 
في  الأط��ف��ال  عمل  لتخفي�س  خطة 
»منظمة  م��ع  بالتعاون  طرابل�س 
تقنياً  �صاعدتنا  التي  اليوني�صيف« 

الخطة،  ه��ذه  تنفيذ  اآل��ي��ات  لو�صع 
واللقاءات المكثفة ما زالت م�صتمرة 
في  المجتمعية  ال��م�����ص��وؤول��ة  م��ع 
خليل  اأب��ي  عبير  ال�صيدة  المنظمة 
م�صكورًة على جهودها وجهود فريق 
العمل  لإطلق  طرابل�س  مكتب  عمل 
الخطة  »م��دة  ان  واأو�صحت  بها«. 
اأربع �صنوات وهدفها تخفي�س ن�صبة 
اأ�صكال  اأ�صواأ  خا�صة  الأطفال  عمل 

الأعمال، اإلى%20- %30. 
من  ج��زءًا  �صت�صّكل  الخطة  ه��ذه 
ال������روؤي������ة ال����ع����ام����ة ل��ل��ب��ل��دي��ة 
باإن�صاء  الخا�صة  وا�صتراتيجيتها 
ترعى  ل��لأط��ف��ال  ���ص��دي��ق��ة  ب��ل��دي��ة 

حقوَقهم ورفاَههم واهتماماَتهم. 
�صتقوم  ال��ه��دف،  ه��ذا  ولتحقيق 
خ��ط��ة ال��ع��م��ل ب��ات��خ��اذ اإج�����راءات 
ل�صمان  ومتكاملة  �صاملة  وتدابير 
وعملية  الوقاية  اإج��راءات  تن�صيق 
اأ�صحاب  مختلف  بين  ال�صتجابة 
الأطفال  اإ�صراك  و�صيتم  الم�صلحة، 

وال�صباب في كل مرحلة«.
الم�صح  ي�صمل  ان  ناأمل  �صلطان: 
ون��واح��ي  مناطق  ك��ل  الجتماعي 

المدينة 
والثقافة«  التربية  »لجنة  رئي�س 

زاهر �صلطان قال:
»اإن الإهتمام بالطلب يجب اأن ل 
التعليمي  ال�صعيد  على  فقط  يكون 
و�صوًل  ذلك  يتخطى  اأن  يجب  ولكن 
اإل����ى ����ص���رورة وج����ود م��ر���ص��دات 
ُتعنين  المدار�س،  في  اإجتماعيات 
وتعملن  الإجتماعية  م�صاكله  بحل 
على متابعة الطالب مع الأهل لنوفر 
النف�صي،  الإ�صتقرار  م��ن  ن��وع��اً  ل��ه 
 74 ال�  الر�صمية  المدار�س  وللأ�صف 
المر�صدات  من  تخلو  طرابل�س  في 

الإجتماعيات اإل واحدة فقط«.
الم�صح  يكون  اأن  »ناأمل  ا�صاف: 
مناطق  ل��ك��ل  ���ص��ام��ًل  الج��ت��م��اع��ي 
لما  مرافقها،  بكل  المدينة  ونواحي 
اأهمية ت�صاعد في  لهذا الح�صاء من 

تو�صيح ال�صورة لكل المعنيين«.
هذا  على  »اليوني�صيف«  ون�صكر 
الم�صروع لأننا عندما نرفع الم�صتوى 
الطفل  م�صتوى  ن��رف��ع  التعليمي 
ونرقى اإلى الأمام في عالم النجاح«.

اأحمد قمرالدين: اإطالق الخطة البلدية مع روؤية المدينة لت�صبح �صديقة للطفل
»غيرت كابيلير«: بلدية طرابل�س رائدة في لبنان اإذ ت�صتثمر في البرامج التي تركز 

على الأطفال  
ر�صا �صنكري: خطة لـ 4 �صنوات لحماية الأطفال العاملين في طرابل�س فواقعهم 

مرفو�س اإن�صانيًا وحقوقيًا.
زاهر �صلطان: عندما نرفع الم�صتوى التعليمي نرفع م�صتوى الطفل

�صراكة بين بلدية طرابل�ش و»الي�ني�صيف« ح�ل م�صكلت عمل االأطفال

بر�صم محافظ ال�صمال: 
مخاطر تهدد �صلمة النا�ش!

ال�صائح الفرن�صي »�صيب�صتيان« 
لـ»التمدن«: االإختلف كبير بين 

طرابل�ش وبيروت

حل مجل�ش بلدية عدبل ومحافظ عكار يحل 
مكان المجل�ش البلدي

المواطنين  اأحد  اإلتقط  اأيام  منذ 
محملة  )ب��لط��ة(  ل�صاحنة  فيديو 
ب�����ص��ت ���ص��ي��ارات خ�����ردة، وه���ذه 
الحمولة اأعلى اإرتفاعاً بكثير مما هو 
محكمة  غير  اأنها  والخطر  م�صموح، 

الربط كما يجب.
وخ������لل ����ص���ل���وك ال�����ص��اح��ن��ة 
الرئي�صي،  التبانة«  »اأوتو�صتراد 
كانت الحمولة، مع ال�صاحنة، تترنح 
يميناً و�صماًل، في وقت كان المارة، 
على  م�صياً  اأو  ب�صياراتهم  �صواء 
الطريق يحاولون الهروب بعيدًا من 

ال�صاحنة خوفاً على �صلمتهم.
ولكن اهلل �َصلَّم.

في  ماألوفاً  اأ�صبح  الم�صهد  وهذا 
من  �صواه  كما  طرابل�س،  ���ص��وارع 
الكثير من  م�صاهد تحمل في طياتها 
العامة،  ال�صلمة  على  المخاطر 
�صاكناً  المعنيون  ُيحرك  ل  وللأ�صف 

لمنع هكذا ارتكابات.
الأمنية  الأجهزة  بر�صم  الم�صاهد 

والبلدية،
ال�صمال  م��ح��اف��ظ  وخ�����ص��و���ص��اً 
اأنه  البع�س  يقول  الذي  نهرا  رمزي 
يجب  بما  اإّل  كثيرة  باأمور  م�صغول 
عليه كموظف م�صوؤول واجبه خدمة 

النا�س واأمنهم...؟!

ال�صائح  »ال��ت��م��دن«  مكاتب  زار 
برفقة  »�صيبا�صتيان«  الفرن�صي 
»علي  المتطوع  ال�صياحي  الدليل 
عن  ال�صيف  عبر  وق��د  خ��واج��ة«، 

»اإعجابه بمدينة طرابل�س«، وقال:
»هناك اختلف كبير بين طرابل�س 

وبيروت، 
ف���ي ال��ث��ان��ي��ة م���ح���لت ك��ب��ي��رة 

وجميلة، 
قديمة  فالمحلت  الأول��ى  في  اأما 

جدًا وفيها معالم اأثرية كثيرة«.
هي  »ه��ذه  �صيبا�صتيان:  اأ�صاف 
المرة الأولى التي اأزور فيها لبنان، 
اأعجبت كثيرًا بطرابل�س، حيث  وقد 

تجولت في المدينة القديمة: 
- »�صوق العطارين«، 

- »م�صجد الأوي�صية«، 
- »حمام عزالدين«، 

- »المدر�صة البرطا�صية«، 
- »خان الخياطين«، 

- »خان الع�صكر«، 
- »م�صجد التوبة« )من الخارج(،

- و»م�صجد العطار«.
جوزيف«  »���ص��ان  وكني�صتي   -

و»مارجرج�س««.
�صليم النمل

بالقرار رقم 723 قررت وزارة الداخلية حل مجل�س بلدية عدبل:
»حيث فقد اأكثر من ن�صف عدد اأع�صائه«.

وجاء في المادة الثانية:
انتخاب  حتى  عدبل  بلدية  مجل�س  باأعمال  القيام  عكار  محافظ  »يتولى 

مجل�س بلدي حديث«.

نهرا

�صيبا�صتيان في مكاتب »التمدن«

 الوفد الدولي من »اليوني�صف« في البلدية

كابيلير متحدثًا والى جانبه الرئي�ص قمرالدين

المحامية ر�صا �صنكري متحدثة خالل االجتماع

المهند�ص عبدالله عبدالوهاب متحدثًا

اإعلن
لم���ان���ة ال�����ص��ج��ل ال��ع��ق��اري 

بالكورة
قبلن  ج��رج��ي  ���ص��رب��ل  ط��ل��ب 
�صند  قبلن  جرجي  عن  بالوكالة 
  D  9/213 للعقار  �صائع  ب��دل 

اجدبرا.
يوما  ع�����ص��ر   15 للمعتر�س 

للمراجعه 
امين ال�صجل العقاري

اإعلن
لم���ان���ة ال�����ص��ج��ل ال��ع��ق��اري 

بالكورة
معو�س  يو�صف  روميو  طلب 
�صند  فرنجيه  افلين  عن  بالوكالة 
بدل �صائع للعقار 3056 و 2749 

زغرتا.
يوما  ع�����ص��ر   15 للمعتر�س 

للمراجعه 
امين ال�صجل العقاري

اإعلن
لم���ان���ة ال�����ص��ج��ل ال��ع��ق��اري 

بالكورة
م��راد  انطانيو�س  مالك  طلب 
مراد بال�صاله عن نف�صه وبوكالته 
عن اميلي اللهوط وماتيل وخول 
�صندات  النمر  وثناء  مراد  واميل 
للعقارات 598 و453  بدل �صائع 

و579 �صاتين.
يوما  ع�����ص��ر   15 للمعتر�س 

للمراجعه 
امين ال�صجل العقاري

اإعلن
لم���ان���ة ال�����ص��ج��ل ال��ع��ق��اري 

بالكورة
فار�س  ع�صام  المحامي  طلب 
�صند  حنا  الق�س  حنا  عن  بالوكاله 

بدل �صائع للعقار 1949 اهدن.
يوما  ع�����ص��ر   15 للمعتر�س 

للمراجعه 
امين ال�صجل العقاري
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نعتذر منكم لتق�صيرنا في ملحقة 
ق�صيتكم، ولكن ي�صاركنا الم�صوؤولية 
عنكم،  ال��دف��اع  واج��ب��ه��م  ِم���ن  َم���ن 
وا�صعين  بهم  ات�صالنا  من  فبالرغم 
كل  لن�صر  بت�صرفهم  ال��ج��ري��دة 
وال��م��واد  منكم  ك��ل  ع��ن  الحقائق 
الحقيقة،  ت��دع��م  ال��ت��ي  القانونية 
اأو  ي��ب��ادروا  ول��م  روا  ق�صّ ولكنهم 
يكون  اأن  نرجو  لأ�صباب  يتجاوبوا 

لها ما يبررها.
جديد ق�صية ال�صجناء في »�صجن 
رومية« وما ذكرته قوى الأمن حول 
المحامي  رّد  ال�صجن،  في  »تمرد« 
في  ج��اء  م��ا  على  �صبلوح  محمد 
»اإ�صتغلل  عن  الأمن  قوى  »رواية« 
»ق��وات  واأن  اإع��لم��ي��اً«،  ح�صل  م��ا 
بهجوم  تفاجاأت  ال�صغب  مكافحة 
مباغت من قبل ال�صجناء عليها، وانه 
مراقبة من  كاميرا  تك�صير 50  جرى 

قبل عدد من الموقوفين«، فت�صاءل:
مكافحة  »ق���وة  تتفاجاأ  »ك��ي��ف 
ال�����ص��غ��ب« ب��ال��ه��ج��وم ع��ل��ي��ه��ا من 
غرف  ف��ي  ال��م��وج��ودي��ن  ال�صجناء 
وعندما  حديدية،  ببوابات  مغلقة 
ربطه  يتم  بالخروج  لأح��د  ُي�صمح 
يديه  اأعلى  من  الحديدية  بال�صل�صل 

حتى اأ�صفل قدميه«؟!
اأ�صاف: »�صخ�صان من اأ�صل 121 
�صجيناً اإتهموا بتك�صير كاميرات منذ 
هذه  ط��وال  ُتركوا  لماذا  ا�صبوعين 
النتقام  ولماذا  عقاب،  دون  الفترة 

من 121 �صجيناً؟!«.
وح��ول اإدع���اء ق��وى الأم���ن ب��اأن 
ال�صجناء �صربوا روؤو�صهم بالحيطان 

وتم نقلهم اإلى الم�صت�صفى قال:
»اإذا كانت الرواية �صحيحة فهذا 
مجانين  ال�صجناء  ه��وؤلء  ان  يعني 
خا�صة  اأماكن  في  و�صعهم  ويجب 

ال��روؤو���س  ان ���ص��رب  ك��م��ا  ب��ه��م«، 
عميقة  فجوات  ُيحدث  ل  بالحيطان 
تعر�صوا  ان��ه��م  وال�صحيح  فيها. 
ي��ده،  ُك�صرت  م��ن  منهم  لل�صرب، 
رب على ج�صده، فاأين  ومنهم من �صُ
تحقيق  يح�صل  لم  ولماذا  ه��وؤلء، 

�صفاف في الق�صية؟
النيابة  اأم��ام  بادعاء  تقدمت  لقد 
عن  وكيًل  ب�صفتي  التمييزية  العامة 
لل�صرب،  تعر�صوا  الذين  من  اثنين 
واأتمنى اإجراء تحقيق �صفاف يك�صف 
على  عيان  �صاهد  واأن��ا  الم�صتور. 
تعذيب وتك�صير عدد من ال�صجناء«.

بيانات  اأن  العجيب  الغريب   ■
تعر�س  تنفي  ما  دائماً  الأم��ن  قوى 
فماذا  وال�صرب،  للتعذيب  ال�صجناء 
خلف  ق�صوا  ال��ذي��ن  ال�صجناء  ع��ن 

الق�صبان؟؟؟!

بقلم د.عبدالمجيد 
محمود المغربي 

»الف�صل مرفو�س«... قرار حا�صم 
في  اأ�صداوؤه  ت��رّددت  اإتخاذه...  تّم 
الحقوق  لكلية  الثالث  الفرع  اأروقة 
في  والإداري��ة  ال�صيا�صية  والعلوم 
اأعلن  اأن  منذ  اللبنانية«  »الجامعة 
بدولة  والتنفيذي  الإداري  المركز 
الكويت قبول دعوة لبنان لإ�صت�صافة 
»م�����ص��اب��ق��ة ال��م��ح��ك��م��ة ال�����ص��وري��ة 
لعام  ال�صاد�صة«  بدورتها  العربية 

 .2019
قوّية...  باإرادة  �صلبة...  بعزيمة 
عالية...  بهّمة  ���ص��ادق��ة...  بنوايا 
اإ�صتثنائية  ومواكبة  مطلق  باإيمان 
ر���ص��م��ي��ة واأك���ادي���م���ي���ة واإداري������ة 
من  حثيثة  وبمتابعة  ومجتمعية... 
رئا�صة  اللبنانية«  »الجامعة  جانب 
وعمادة... وباإ�صتنفار تام من اإدارة 
الفرع الثالث لكلية الحقوق والعلوم 
�صاحبة  والإداري������ة  ال�صيا�صية 
�صبان  من  جبارة  وبجهود  ال��دار... 
و���ص��اب��ات ط��ل��ب��ة ال���ف���رع ال��ث��ال��ث 
الأوفياء... اإّتحدت ال�صواعد لإنجاح 
غير  م�صهدية  فكانت  الحتفالية... 
المحال  م��ن  وراق��ي��ة...  اإعتيادية 
تنا�صيها...  محاولة  اأو  ن�صيانها 
اإلى  والوجدان  الذاكرة  في  ُحفرت 

الأبد... 
ف���ب���ال���رغ���م م�����ن ال���ع���راق���ي���ل 
غير  منها  التقليدية  وال�صعاب... 
»المفتعلة«  اأو  للعيان...  الخافية 
خا�س  واأه��واء...  هّوية  المعروفة 
فك�صبوا  ال��ت��ح��دي  ال��م��خ��ل�����ص��ون 
اإلى  ع��ارم  بفرح  فتوافد  ال��ره��ان... 
 100 زهاء  الثانية...  لبنان  عا�صمة 
عربية...  دولة   14 من  عربي  �صيف 
تحت  الخّفاقة  دولهم  اأعلم  رفرفت 
باألوانها  طرابل�س  مدينة  �صماء 

النقّية... 
ط��ل��ب��ة ل��ب��ن��ان��ي��ون وع������رب... 
ب�صخ�صياتهم  فاأبدعوا  ح�صروا... 
ومرافعاتهم  الممّيزة  الحقوقّية 
ق�صية  في  ال�صادقة...  المو�صوعّية 
بين دولتي »�صياد�صتان«  اإفترا�صية 
و»فقر�صتان«، تحاكي – في حقيقتها 
من  العربية  اأوط��ان��ن��ا  ه��م��وم   –
الف�صل  ج���دار  ت�صييد  م�����ص��األ��ت��ي 
من  الفارين  النازحين  مع  والتعامل 
غير  م�صير  اإل��ى  المحتوم  ال��م��وت 

معلوم...  

م��درب��ون ل��ب��ن��ان��ي��ون وع����رب... 
في  فكانت  واأ���ص��رف��وا...  �صهروا... 
ملفتة  م��ه��ارات  ال��ت��راف��ع  جل�صات 
لهم  ينحني  لطلبة  متمايزة  وقدرات 
�صّجت  واإعجاباً...  اإحتراماً  الجبين 
اأروق�����ة »ال��ج��ام��ع��ة ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة« 
تنادي  وهي  ال�صادقة  بحناجرهم 
بالحق الذي َيعلو ول ُيعلى عليه... 
جامعيون  واأ����ص���ات���ذة  ق�����ص��اة 
ل��ب��ن��ان��ي��ون وع�����رب... ح��ك��م��وا... 
اأو  محاباة  اأية  عن  بعيدًا  فعدلوا... 

تحّيز...  
نعم... 

مدينة  اأث��ب��ت��ت  ج���دي���دة...  م��رة 
ع�����ص��ّي��ة على  اأن��ه��ا  ط��راب��ل�����س... 
وعلى  وال�����ص��ع��اب...  ال��ت��ح��ّدي��ات 
 . الياأ�س والحباط  اأ�صوارها يتك�صر 
مهما تمادى الفّتانون والحا�صدون... 
مدينة  اأث��ب��ت��ت  ج���دي���دة...  م��رة 
حياة  باإنتزاع  اأحقّيتها  طرابل�س... 

مفعمة بالأمل. 
اأن  وال��ف��خ��ر...  ال��روع��ة  في  قّمة 
العرب في م�صهدية  الأ�صقاء  يجتمع 
ملوؤها الفرح والخّوة والحترام... 
وقد غادروا والدمعة في عيونهم لما 
ل��ق��وه م��ن ك���رم ال�����ص��ي��اف��ة وواف���ر 

الترحيب. 
اأن  والمجد...  النجاز  في  قّمة 
لبنان  بين  الحّقة  الأخ��ّوة  تتج�ّصد 
ب�صراكة  ال�صقيقة...  الكويت  ودولة 
اإ���ص��ت��رات��ي��ج��ي��ة ب��ي��ن »ال��ج��ام��ع��ة 
ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة« و»ك��ل��ي��ة ال��ق��ان��ون« 
تمثلت  قد  و  العالمية...  الكويتية 
باأبهى �صورها في ثلثّية اإ�صتثنائّية:   
جانب  من  خا�صة  مباركة  اأولها، 
رئي�س  مرموقة  عربّية  �صخ�صّية 
ال��ق��ان��ون«  »ك��ل��ي��ة  اأم��ن��اء  مجل�س 
الخليفة.  بدر  د.  العالمية  الكويتية 

ومدينة  ع��ام��ة  لبنان  اإح��ت��ل  وق��د 
في  ممّيزة   مكانة  بخا�صة  طرابل�س 
تف�صل  اأن  م��ن��ذ  ووج���دان���ه  قلبه 
بقبول  �صنوات،   4 منذ  م�صكورًا، 
في  للم�صاركة  المغربي  عائلة  دعوة 
تكريم ومنح جائزة اأكاديمية خا�صة 
ال��ح��ق��وق  لكلية  ال��ث��ال��ث  ب��ال��ف��رع 
والداري����ة  ال�صيا�صية  وال��ع��ل��وم 
وفد  م��ع  خ��ا���س«  �صرف  »ك�صيف 

كويتي رفيع الم�صتوى. 
ومتابعة  محدود  ل  دعم  ثانيها، 
»كلية  رئ��ي�����س  ج��ان��ب  م��ن  ي��وم��ي��ة 
د.  اأ.  العالمية  الكويتية  القانون« 
حبيب  المقاطع  عبدالمح�صن  محمد 

لبنان وطرابل�س. 
كبير  كويتي  وفد  ح�صور  ثالثها، 
رف��ي��ع ال��م�����ص��ت��وى ت��راأ���ص��ه وزي��ر 
»كلية  عميد  الأ���ص��ب��ق  ال��ت��ج��ارة 
د.  العالمية  الكويتية  ال��ق��ان��ون« 
ع�صقه  اإزداد  وق��د  العلي  يو�صف 

للبنان ومدينة طرابل�س... 
وقد رافقه مديرة المركز الإداري 
المحكمة  »م�صابقة  ل�  والتنفيذي 
الكويت  بدولة  العربية«  ال�صورية 
عبداهلل  هناء  الفا�صلة  الأ���ص��ت��اذة 
في  بقوة  �صاهمت  التي  الإبراهيم 
لإنجاح  اللبناني  الجانب  م��وؤازرة 

الحتفالية اإعدادًا وتنظيماً.  
الليالي...  و�صهر  التعب...  �صهور 
الفرح  باأجواء  عابقة  اأيام   4 محتها 

وال�صكر والتقدير... 
مبروك للبنان... مبروك للجامعة 
ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة... ج��ام��ع��ة ل��ب��ن��ان كل 
واإدارة  وع��م��ادة  رئا�صة  لبنان... 
هذا  نجاح  على  اأكاديمية  وك��وادر 
التقدير  وك��ل  »ال��ق��ّم��ة«...  ال��ح��دث 
والتهنئة لفريق الفرع الثالث الممّيز 

بنيله المركز الثاني بجدارة. 
�صكر خا�س ل� 60 �صاباً و�صاّبة من 
الذين  الرائعين  الأوف��ي��اء  الطلبة 
���دوا ب��ح�����ص��وره��م ال��م��ل��ف��ت  ج�������صّ
واإندفاعهم  الدائمة  واإبت�صاماتهم 
الم�صاركة  ال��وف��ود  لخدمة  ال��رائ��ع 
اأخلقيات  اإحتياجاتهم،  وتلبية 

المدينة وخ�صالها الحميدة... 
الكويتية  القانون  لكلية  �صكرًا 
متجذرًا  اإ�صمها  بات  التي  العالمية 
ب�  لبنان  ووج��دان  ذاك��رة  في  للأبد 

»�صجرة اأرز« تحمل اإ�صمها... 
الحمد اهلل... لقد ُك�ِصَب الِرهان... 

* المن�سق العام لم�سابقة المحكمة 
ال�سورية العربية )�سابقًا(

مولود  كمال  يحيى  عن  بالوكالة 
بطعن  غندور  ل��وؤي  المحامي  تقدم 
طالباً  الد�صتوري  المجل�س  اأم���ام 
التي  جمالي  ديما  د.  نيابة  اإب��ط��ال 
التي  الفرعية  الإنتخابات  في  فازت 

جرت في 2019/4/14.
11 �صببًا

 11 هناك  اأن  الطعن  طلب  وذكر 
ومنها  جمالي  نيابة  لإبطال  �صبباً 

ح�صب طلب الطعن:
و�صراء  ر�صوة  بدفع  اإقرارها   .1
قناة  �صا�صة  عبر  بالمال  اأ���ص��وات 

.OTV
التنفيذية  ال�صلطة  ت��دخ��ل   .2

مبا�صرة.

ر�صميين  م��وظ��ف��ي��ن  ق��ي��ام   .3
بالترويج لها.

العامة  ال��م��راف��ق  اإ�صتخدام   .4

وال��م��دار���س  الحكومية  وال��دوائ��ر 
مهرجانات  لإق��ام��ة  وال��ج��ام��ع��ات 

ولقاءات دعائية انتخابية.
الإنمائية  الم�صاريع  اإ�صتخدام   .5
العام،  المال  من  الممولة  الحكومية 
في  اأ�صا�صياً  �صيدر«  »موؤتمر  وتقديم 

الحملة النتخابية.
الإن���ف���اق  ���ص��ق��ف  ت���ج���اوز   .6

الإنتخابي. 
7. التلعب ب�صناديق القتراع.

المحامي طلب في دعواه »اإبطال 
اإ�صترك  من  وكل  واإحالتها  نيابتها 
اإلى  الر�صوة  جرم  اإرتكاب  في  معها 

الق�صاء الجزائي لملحقتهم«.

بها  تقوم  التي  التوعية  اإطار  في   
»كلية ال�صحة العامة« في »جامعة 

المدينة« )CITY.U( حول:
�صحة  ع��ل��ى  ال���غ���ذاء  »اأه��م��ي��ة 

الإن�صان«،
وتنظيم  ال��ت��غ��ذي��ة  »ق�����ص��م  ن��ظ��م 
فيه  قام  توجيهياً  يوماً  الوجبات« 
طلبها ب�صرح اأهمية وفوائد »فاكهة 
 )GRAPEFRUIT( »الليمون الهندي
وع�صيرها وما هي الأوقات الأف�صل 

لتناولها.
كبير  عدد  الن�صاط  هذا  في  �صارك 

م��ن الأ���ص��ات��ذة وال���ط���لب، وك��ان 
منا�صبة قام فيها ق�صم التمري�س في 

ال�صغط  اختبارات  باجراء  الكلية 
وال�صكري للراغبين من الح�صور.

رئي�س  خ��وج��ة  ط���لل  د.  اأع��ل��ن 
بلدية  بين  لقاء  اأن  بوزار«  »جمعية 
فيه  ���ص��ارك  والجمعية  طرابل�س 
رئي�س البلدية ونائبه وعن الجمعية 

رئي�صها ود. جنان عبدالقادر.
»المركز الثقافي الإنمائي« 

واأن المجتمعين ناق�صوا مو�صوع 
المزمع  النمائي  الثقافي  »المركز 
العلوم«  »كلية  مبنى  في  تاأ�صي�صه 
جدار  و»واق��ع  القبة«،  في  ال�صابق 
محيط  في  ب��وزار  ومنطقة  ون�صب 

المبنى.
اإجراءات اإتفق عليها

تم  لقد  الخوجة:  ط��لل  د.  تابع 
الإتفاق على اإجراءات منها:

ب��وزار  منطقة  تاأهيل  اإع���ادة   -
بوزار، ونزع  وترميم جدار ون�صب 

ال�صور والعلنات.
عن  الناجمة  الفو�صى  معالجة   -
ت����ج����اوزات ����ص���ي���ارات الأج�����رة 

)التاك�صيات( وتنفيذ القانون.
- اإزالة وزارة الداخلية مكعبات 

الباطون في �صارع الجي�س. 
»ال��م��رك��ز  م�����ص��روع  اع��ت��ب��ار   -
حيوياً  م�صروعاً  والنمائي«  الثقافي 

يخدم اأهل المنطقة.
تعاون لم�صلحة الكلية 

والمنطقة
»ومن موا�صيع البحث كان و�صع 

الأب��ن��ي��ة وال��ح��دائ��ق وال��ب��راح��ات، 
وم�������ص���روع »ال���م���رك���ز ال��ث��ق��اف��ي 
اإدارة  بين  والتعاون  والنمائي«، 
الكلية والبلدية و»جمعية بوزار««.

الكلية  اأه���ل  م�صلحة  ف��ي��ه  ل��م��ا 
واأهالي المنطقة.

»ال��م��ك��ان  خ���ت���م:  خ���وج���ة  د. 
�صيحت�صن مركزًا لليوني�صيف«.

»لك يوم يا ظالم«
اإلى المعتقلين منذ 19 �صنة في ال�صج�ن اللبنانية ظلمًا 

وبدون محاكمة
نعتذر لتق�صرينا بحقكم ولتق�صير من واجبه الدفاع عنكم

ورد من المحامي �صبل�ح على رواية ق�ى االأمن

بمنا�صبة اإختتام عقد »القّمة العربّية الحق�قّية«... 
م�صابقة المحكمة ال�ص�رّية العربّية بدورتها ال�صاد�صة

َب الِرهان... ... وُك�صِ

يحيى م�ل�د طعن بنيابة جمالي: 11 �صببًا م�جبًا للإبطال

في »جامعة المدينة« )CITY.U(: »ي�م �صحي ت�جيهي«

»ب�زار«: اإتفاق مع البلدية »لتاأهيل منطقة ب�زار« في القبة

د. المغربي
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الوزيرة ال�صفدي ت�صتمع الى �صرح عن المخدرات

كارولين فوزي عطوي تت�صلم درع تكريم

ذكريات  الب�سرية  تاريخ  في  االأعياد 
تتجدد فيها االأفراح لمنا�سبة ما، �سواء 
كانت �سيا�سية واجتماعية  اأو وطنية اأو 

دينية:
الإ�صتقالل

اإلى  تعيد  مثاًل  اال�ستقالل  فاأعياد 
االأذهان ذكرى اليوم االأغر الذي خرج 
فيه الم�ستعمر الفرن�سي من البلد الذي 
الفرحة  لل�سعب  فُيعيد  فيه  يحتفل 
بالده  وتحرير  حريته  با�ستعادة 

وا�ستقاللها.
عيد الفطر

وعيد الفطر هو عيد الجائزة الكبرى 
رم�سان  »�سهر  �سائم  ا�ستحقها  التي 
فقد  وعبادته،  ن�سكه  بتاأدية  المبارك« 
ُخ�س�س باب من اأبواب الجنة »الريان« 
اإلى  باالإ�سافة  ال�سائمون  اإاّل  يدخله  ال 
وال�سعادة  بالرفاه  االأرغد  العي�س 

والم�ّسرة والحبور في هذه الفانية.
بتلك  ي�سعد  ان  ينتظر  واللبناني 
لتن�سله  وطنه  في  الف�سليات  ال�سفات 
من حالة البوؤ�س التي يعي�سها على كل 

�سعيد.
عي�س  من  حتى  المحروم  �سعبنا 
التي  االإن�سانية  الحقوق  ومن  الكفاف 
اإياها         اهلل  وهبها  التي  كرامته  تمثل 

{ولقد كرمنا بني اآدم}.
القانون الجاهلي هو ال�صائد

والرقي،  والتقدم  الح�سارة  لبنان 
لها  �سلة  ال  �سعارات  اأ�سحت  �سفات  
اأ�سواأ  اإلى  �سيء  من  والحالة  بالواقع، 
يتمتع بها كثير  التي  االأنانيات  �سحية 
�سمعته  �سوهوا  الذين  المتنفذين  من 

وتنا�سوا حق الوطن والمواطن. 
ال�سائد  هو  الجاهلي  القانون  فكان 
التعي�سة  الحياة  تلك  لالأقوى«  »الحياة 
مفا�سله  جميع  على  ت�سيطر  التي 
واالإ�سالح  الخير  وقوى  ومرافقه، 
عمل  ت�ستطيع  وال  ال�سرخات  ُتْر�ِسل 

�سيء، 
التي  بالمافيات  ت�سطدم  و�سرعيته 
ومطاره  ومرافئه  جماركه  على  تهيمن 
في  الحال  وهكذا  ممنهج،  باإ�ستغالل 
حيث  ودوائره  موؤ�س�ساته  جميع 
وال  نهارًا  جهارًا  واالأتاوات  الر�سوة 

�سمير يمنع اأو قانون يردع.
االأعياد موا�سم فرح و�سرور، ولكن 
اأنى لفرحتنا ان تتم ونحن نعي�س هذه 
اأمام  �سكارى  واللبنانيون  الماآ�سي، 

ووطنهم  ال�ساذة،  االأو�ساع  هذه 
دويالت كل متنفذ ي�سيطر على بقعة منه 
بقوته  وممنوع،  م  ويَتَحكَّ َيْحُكم 
خيراتها  في  ي�ساركه  ان  وجبروته، 
وقبل  �سي  كل  فوق  م�سلحته  اأحد... 

كل �سيء...
بال�سعارات  فالتجارة  هذا  وفوق 
الكاذبة ن�سطة واأدعياء الوطنية تزايدوا 
يعيثون  والمذهبية  الطائفية  وتجار 
الوطن  هذا  في  واإف�سادًا  ف�سادًا 

الجريح.
من  اأحدًا  ان  العظمى  والبلية 
عمل  ي�ستطيع  ال  الغيارى  اللبنانيين 
غير  ال�سر�سة  الهجمة  هذه  اأمام  �سيء 

االأخالقية وغير الوطنية.
الر�صوة

بين  متداولة  هامة  ق�سية  وثمة 
اإنجاز  اأراد  اإن  اللبناني  باأن  النا�س 
معاملته  في دائرة ر�سمية ما ي�سطدم 
ت�ستغرق  معاملته  ان  الموظف  بقول 
لهذا  ُدفع  فاإذا  ُتنجز،  حتى  اأيامًا 
»ر�سوة«  المعلوم  المبلغ  الموظف 

فالمعاملة ُتنجز بدقائق!!!
والمرت�صي محمي

ال�سرعية  َتْعَلَمه  الت�سرف  هذا  مثل 
�سيء  عمل  ت�ستطيع  ال  ولكن  اللبنانية 
اأ�سحاب  بحماية  المرت�سي  الأن 

الح�سانة!!
اأمام  بالعيد  الفرحة  لنا  تطيب  فهل 
هذه االأو�ساع التي ال يقرها �سرع وال 
ُتمّثل  التي  ال�سيناريوهات  ان  قانون، 
اإلى  تحتاج  اللبناني  حياة  م�سرح  على 
رجال انقاذ ال يخافون في الحق لومة 
وطنهم  على  الغيرة  يملكون  الئم، 
الحكمة  جانب  اإلى  ال�سيا�سي  والبعد 
يمن  ان  فاإلى  وال�سفافية،  والحنكة 
العيد  اتركوا  بهوؤالء  لبنان  على  القدُر 
يروه الأبنائكم وقولوا لهم:  لالأطفال، جِّ

عيدنا الأكبر
- عيدنا االأكبر يوم يخل�س رجاالتنا 

انتماءهم لوطنهم لبنان،
- وعيدنا االأكبر يوم ترجع فل�سطين 

الأح�سان العروبة واالإ�سالم، 
اإلى  الفل�سطينيون  اإخوتنا  ويعود   -

اأر�سهم وديارهم غانمين �سالمين،
- وعيدنا االأكبر يوم يعود لبنان اإلى 

العدالة والقيم،
طاغية  وال  م�ستبد  وال  ظالم  فال   -

يتحكم ب�سبر من اأرا�سيه، 
بالد  تتحرر  يوم  االأكبر  وعيدنا   -

الرافين من اأعداء العروبة واالإ�سالم.
على  االأمة  باأن  اإيمان  على  ونحن 
موعد مع يوم العيد االأكبر فهذه اأمة ال 

ُتقهر وال تموت.

باأي حال ُعْدَت يا عيد
األلكاآبة والحرمان تجديد 

اأم للماآ�صي والأحزان تجميد
وبالرغم مما نحن فيه اليوم 

فاإن عيدنا الأكبر قادم
ال�صيخ 
غالب 
�صنجقدار

 

خلفية  اأية  لدي  لي�ست  دقًا  �سِ
�سخ�سية من وراء الكتابة عن ت�سرفات 
»دونالد  االأميركي  الرئي�س  ومواقف 
قلمي  هل  نف�سي،  واأ�ساأل  ترامب« 
ال�سخ�س،  هذا  عن  الكتابة  من  �سينفر 
التي  للمقاالت  المتابع  القارىء  اأم 

اأكتبها!! 
في مطلق االأحوال قدري اأنني اأتابع 
خاللها  ومن  العالمية،  ال�سحافة 
خالل  من  اإن  اأميركا  رئي�س  مواقف 
تعاطيه  خالل  من  اأم  الدولية،  عالقاته 
الواليات  في  الداخلية  م�ساكله  مع 

المتحدة االأميركية. 
اإجتماع »ترامب« وزعيمة 

الأغلبية في »الحزب 
الديمقراطي«

وبكل  اأنقل  االأ�سا�س  هذا  وعلى 
االأربعاء 22  يوم  مو�سوعية ما ح�سل 
اأيار الما�سي خالل اإجتماع متفق عليه 
»ترامب«  بين  اأ�سابيع  ثالثة  قبل 
»الحزب  من  االأغلبية  وزعيمة 
النواب  مجل�س  في  الديمقراطي« 
وزعيم  بيلو�سي«،  »نان�سي  االأميركي 
االأقلية من الحزب عينه في الكونغر�س 
�سومر«  »ت�ساك  ال�سناتور  االأميركي 
وذلك لالإتفاق على خطة عمل من �ساأنها 
الداخل  في  التحتية  البنية  تحديث 

االأميركي، التي بداأ ي�سيبها الترهل. 
»بيلو�صي«: »ترامب متورط«

االإجتماع  هذا  �سبق  كان  وقد 
اأن  فيه  قالت  »بيلو�سي«  لـ  ت�سريح 
ترامب »متورط في التغطية«، وهذا ما 
الم�سادر  الأنها ووفق  »ترامب«،  اأغاظ 
خة« موروثة  ال�سحفية هي عبارة »ُمفخَّ
الرئي�س  مع  »واترغيت«  ف�سيحة  منذ 

»نيك�سون«. 
دخل الإجتماع ولم ي�صافح 

اأحدًا وغادر بعد 3 دقائق؟!
حيث دخل اإلى غرفة االإجتماع، ولم 
حتى  »�سومر«  اأو  »بيلو�سي«  ي�سافح 
بقي  بل  الطاولة  على  يجل�س  لم  اأنه 
لن  باأنه  للديمقراطيين  قائاًل  واقفًا، 
يتعاون معهم في اأي م�ساألة ت�سريعية، 
مجل�س  في  تحقيقاتهم  يوقفوا  اأن  قبل 
اأن ي�سمع  القاعة، دون  النواب، وغادر 
اإ�ستغرق  واالإجتماع  »بيلو�سي«،  رد 

ثالث دقائق فقط!!
اإلى الحديقة ويافطات

البيت  حديقة  اإلى  فورًا  وغادر 
من  ال�سحفيين  اإلى  ليتحدث  االأبي�س، 
وراء منبر، ُعلِّقت عليه يافطات �سغيرة، 
مع  يتاآمر  لم  ترامب  »اأن  عليها  ُكِتَب 

الرو�س، ولم يعرقل العدالة«. 
تلك  تكون  اأن  الطبيعي  ومن 

اليافطات ُمعّدة �سلفًا، بناء على طلبه. 
التالي،  اليوم  في  تابع  حيث 
غير  ب�سكل  االإعالمية،  م�سرحيته 
»جمهوريات  دول  في  حتى  م�سبوق 
االأنظمة  اأعتى  وفي  الموز« 
في  منت�سرة  كانت  التي  االأوتوقراطية 
القرن  في  الثالث،  العالم  دول  معظم 

المن�سرم، ومطلع هذا القرن. 
»بيلو�صي«: اأ�صلي ليتدخل 

اأحد ل�صالح البالد
حيث قام في اليوم التالي )الخمي�س 
ما  على  الرد،  معر�س  وفي  اأيار(   23
االجتماع  وقائع  عن  »بيلو�سي«  قالته 
كان  »ترامب«  باأن  ال�سابق،  اليوم  في 
غ�سب«  نوبة  »في  االجتماع  خالل 
ت�سلي  »اأنها  اأخالقية،  بكل  واأ�سافت 
اأو  عائلته،  اأفراد  اأحد  يتدخل  كي 
حكومته، اأو موظفيه ل�سالح البالد«...

و»ترامب« ي�صاأل من حوله
من  حوله  مجموعة  وبوجود 
تلو  الواحد  ي�ساألهم  وبداأ  الموظفين، 
االآخر، هل �سحيح ما قالته »بيلو�سي« 
اأنني كنت في حالة غ�سب، حيث جاءت 
هادئًا  كان  الرئي�س  باأن  ِتباعًا  االأجوبة 

ولم يكن غا�سبًا.
»ترامب« اإنها مجنونة واأنا 

العبقري
في  به  َح  �سرَّ ما  على  اأكد  وهنا 
اأن  من  �سابق،  ر�سمي  اإجتماع 
خ�سرت  وقد  مجنونة،  »بيلو�سي« 

ملكتها العقلية، ليقول:
»اأنا »العبقري« الثابت«!! 

اأو  �سمعتم  اأن  �سبق  هل  بربكم 
�ساهدتم مثل هذا الموقف، في االأنظمة 

الديكتاتورية ال�سابقة!! 
االأمر  الأن هذا  بالطبع كال،  الجواب 
لم يح�سل، وما ح�سل في اأميركا، من 
وغير  معهود  غير  »ترامب«  قبل 

م�سبوق!! 
ويتهم »F.B.I« بالخيانة

المواقف  من  الكثير  هناك  نعم 
عن  تنم  التي  »ترامب«  لـ  المت�سرعة 
قبل  من  م�سبوق  غير  هو  ما  ح�سول 
اأن  يكفي  اإذ  الم�ستوى،  بهذا  رئي�س 
وتلك  الم�سرحية  هذه  بعد  اأنه  نقول 
تبجح  وبكل  اإتهم  الرعناء،  الت�ساريح 

موظفي »F.B.I«  بالخيانة!! 
فهل هناك من ي�سدق! 

بي  »االأف  به  تقوم  ما  على  قيا�سًا 
في  ومحوري  اأ�سا�سي  دور  من  اأي« 
كل  في  الداخلي  االأمن  على  الحفاظ 

الواليات.
مع »ترامب« ل ت�صتغربوا

ما  ت�ستغربوا،  ال  ترامب  مع  لكن 
الحقًا،  �ست�سمعونه  وما  �سترونه 
االأغلبية  �سارت  ما  اإذا  خا�سة 
النواب،  مجل�س  في  الديمقراطية 
باإتجاه توجيه التهمة اإليه، لجهة عرقلة 
اأمام  لمحاكمته  تمهيدًا  العدالة،  �سير 
الد�ستور  ين�س  كما  الكونغر�س، 

االأميركي على ذلك!!

من  خالي  »طريق  عنوان  تحت 
ل«  بيو�صّ ط��ري��ق  ال���م���خ���درات... 
ل�صوؤون  ال��دول��ة  وزي���رة  اأط��ل��ق��ت 
للن�صاء  الإق��ت�����ص��ادي  ال��ت��م��ك��ي��ن 
ال�صفدي  خيراهلل  فيوليت  وال�صباب 
لمكافحة  ال��ت��وع��وي��ة  »ح��م��ل��ت��ه��ا 
ا�صتخدام المخدرات بين ال�صباب«.

ن�صرت  ال�صفدي  الوزيرة خيراهلل 
ع��ل��ى ح�����ص��اب��ات��ه��ا ع��ل��ى و���ص��ائ��ل 
من  ���ص��ورًا  الإجتماعي  التوا�صل 
زيارتها ل� »تجمع اأم النور« وقالت: 
»ط��ري��ق خ��ال��ي م��ن ال��م��خ��درات 

ل«... طريق بيو�صّ
»ط���ري���ق ال���م���خ���درات داي���م���اً 

م�صتخدم  لقي  اإذا  »اإّل  م�صدود«، 
هالطريق  عتمة  و�صط  المخدرات 
»نور« نافذة اأمل من خلل »موؤ�ص�صة 

اأم النور«.
للموؤ�ص�صة  زيارتي  »بعد  تابعت: 
دعمهم  على  قادر  �صخ�س  كل  اأدعو 
�صبابنا،  لننقذ  و���ص��ي��ل��ة  وب�����اأي  
ال�صباب  ه��وؤلء  اأن  اأق��ول  وب��دوري 
ح�صة  ل��ه��م  ���ص��ت��ك��ون  وال�����ص��اب��ات 
بم�صاريع وزارة التمكين بعد انتهاء 

مراحل العلج. 
انطلقت حملتنا،
وكلنا معنيون«.

د. لبنى عطوي
بالدور  المطلق  بالإيمان  »اإلتزاماً 
اللبنانية على  »الجامعة  ل�  الوطني 

امتداد م�صيرتها الزاهرة،
اإح����ت����ف����ل »م���ع���ه���د ال���ع���ل���وم 
في  ال�صتين  بعيده  الإجتماعية« 

»مجمع الحدث الجامعي«.
العمداء  تكريم  الإحتفال  تخلل 

ال�صابقين في المعهد،
ومن بينهم والدي العميد الراحل 
ت�صلمت  وق���د  ع��ط��وي،  ف���وزي  د. 

�صقيقتي كارولين الدرع التكريمية.
قلبي  التي ع�صرت  الغ�صة  ورغم 

اأثناء تقديمي لم�صيرة الوالد،
الإعزاز  �صعور  عن  اأبدًا  اأتخّل  لم 

واأنا اأ�صتح�صر روحه الطاهرة، 
على المنبر الذي اأحّب..

وهو في دنيا الغياب..
كلمة لـ »التمدن«

»التمدن«  تعود  المنا�صبة  وبهذه 

لتوؤكد ما عرفته من نبل وعلم وثقافة 
ومقدرة د. فوزي عطوي وهو قامة 
والوطن  لبنان  ف��ي  ومعرفة  علم 

العربي.
رحمه اهلل.

»المجل�س الأعلى« و»المكتب المركزي« ل� »حركة لبنان ال�صباب« عقدا 
جان  البلديات  من�صق  وم�صاركة  حنا  وديع  برئا�صة  ال��دوري  اإجتماعهما 

بو�صليمان ورئي�س بلدية »عين الجديدة« ايلي متى.
وبعد الجتماع �صدر بيان حول ما جرى بحثه واإتفق عليه.

ومما جاء في البيان:
والبطريرك  عون  مي�صال  الجمهورية  رئي�س  اإلى  بالتعزية  التوجه   -1
ب�صارة الراعي والمطارنة والطائفة بوفاة المطران رولن بوجودة رحمه 

اهلل.
اأن  اأعلنوا  اليا�س عودة  المطران  بيروت  لمواقف مطران  وبالن�صبة   -2
»راأيه ينبع من �صميم م�صلحة الطائفة الأرثوذك�صية وم�صلحة الوطن«. 
على  ردًا  وذلك  راأيه«،  واإحترام  عليه  والتطاول  الم�س  »عدم  ب�  وطالبوا 

الحملة التي تعر�س لها من قبل مجموعة من تيار عون.
3- تاأييد مطالب »المتقاعدين في الجي�س«.

4- تاأليف »هيئة التنمية القت�صادية برئا�صة روبير بجاني«.
لمكتب الحركة  5- تعيين المهند�س د. عبدالعزيز المقدم »من�صقاً عاماً 

في طرابل�س وال�صمال«.

بين »ترامب« »العبقري الثابت« 
و»بيلو�صي« »المجنونة«!!!

»للت�عية والحّد من ا�صتخدام 
المخدرات بين ال�صباب«

ال�زيرة ال�صفدي: 
»اإنطلقت حملتنا وكلنا معني�ن«

»حركة لبنان ال�صباب«: د. عبدالعزيز 
المقدم »من�صق عام طرابل�ش وال�صمال«

الجامعة اللبنانية« )الحدث(: 
تكريم عمداء �صابقين والعميد 

المرح�م د. ف�زي عط�ي

اللواء
اأمين
�صليبا

وللراأي العام حقه...

الراحل د. فوزي عطوي

بيلو�صيترامب
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و»المركز  طرابل�س  بلدية  اأقامت 
والأب��ح��اث«  للدرا�صات  اللبناني 
اإفطارًا في ملعب و»حديقة التبانة« 

�صارك فيه اأهالي واأبناء المنطقة. 
من الح�صور

ح�صان  المركز  مدير  بح�صور 
منقارة،  محمد  ونائبه  الغزيري، 
با�صل  بلدية طرابل�س  ع�صو مجل�س 
ال��ح��ج، رئ��ي�����س دائ����رة ال��ع��لق��ات 
خ�صر،  عبداهلل  البلدية  في  العامة 
ع��زام  ال��ط��وارئ«  »ور���ص��ة  رئي�س 
الن�صائي  »الئتلف  واأع�صاء  زيلع 
المن�صقة  تقدمتهن  طرابل�س«  لأجل 

التربوية في الئتلف مهى الفا�صل 
ومواطنين من المنطقة. 

�صفا �صبحة
لأجل  الن�صائي  »الئتلف  ع�صو 
األقت كلمة،  طرابل�س« �صفا �صبحة 
والح�صور،  بالأهالي  فيها  رحبت 

وقالت:
هي  اإلف���ط���ار  م��ن  ال��ف��ك��رة  »اإن 
اأحياء  الأهالي في حي من  م�صاركة 
ط��راب��ل�����س ال��ق��دي��م��ة اأف��راح��ه��م 
بل�صمة  في  والم�صاعدة  واأتراحهم 

همومهم«.

اأح���ي���ت »ج��م��ع��ي��ة ط��راب��ل�����س 
»م��ه��رج��ان��ات  ل��ي��ال��ي  ال�صياحية« 
فا�صت�صافت  ال��دول��ي��ة«،  طرابل�س 
وفرقته  ال�صعار  عبدالكريم  الفنان 

في اأم�صية رم�صانية بعنوان:
ليل  ط��راب��ل�����س...  »ك��ون�����ص��رت��و 

التجلي والهيام«.
و�صط  التل«  »من�صية  في  اأقيمت 
المدينة بح�صور �صيا�صي واجتماعي 

لفت.
ال�صعراني

بعد الن�صيد الوطني األقت رئي�صة 
اأفيوني  وفاء  د.  المنظمة  الجمعية 
»في  فيها:  قالت  كلمة،  ال�صعراني 
لها،  فنغني  الذاكرة،  تحيا  المدينة 
وجهها  ترون  الغناء.  عّلمتنا  وهي 
�صاحكاً،  يرت�صُم  المكان  هذا  حول 
»ك���ون�������ص���ي���رت���و ط���راب���ل�������س«، 
»ك��ون�����ص��ي��رت��و« ال���ط���ري���ق اإل���ى 

اأّي  من  اإليها  تاأتي  لو  »المن�صية«، 
تجُد  الخم�صة،  اأب��واب��ه��ا  م��ن  ب��اٍب 
م��ن��اخ��ه��ا ال��ث��ق��اف��ي ال��ح�����ص��اري 
لي�صت  اأ�صواقاً  يتو�صط  المعماري، 
وجوامع  واأ�صوار،  وخانات  بعيدة، 
وك��ن��ائ�����س وح��م��ام��ات، وم��دار���س 
اأي�صاً  والقلعُة  ومقابر،  وحدائق 
هنا،  على  ت�صرُف   ، بعيدة  لي�صت 

المدينة  تظلَّ  اأن  بهاج�س،  ت�صرُف 
عاً على الرجاء والحب«. باباً م�صرَّ

اأ�صافت: »الأفكار في هذه اللحظة 
حنجرٌة  بحنجرة،  تتجّنُح  طيوٌر 
�صتن�صُد للتجّلي والهيام، جال�ٌس هنا، 
ليٌل  الليل،  قناديَل  �صي�صيُئ  بقربي، 
حّب  �صيغَة  ال�صّعار  هند  اأرادت���ه 
ف�صار  اأح��لم،  كواكَب  له  ابتكرْت 

الليُل فجرًا، والظلُم �صياء، في فتنِة 
القمر ال�صارح، نغّني«.

مهرجان ال�صوت وال�صوء
المنتظمة في  الأنا�صيد  ليلة  كانت 
واإي��ق��اع��ات  متنوعة  اأوزان  خ��ط 
ال�صعبي  ال��ل��ح��ن  ف���ي  م��ف��ت��وح��ة، 
الم�صجع على مو�صيقى ال�صعر توزع 
اآلة  بين  متنقل  »كون�صيرتو«  على 
ال��ق��ان��ون  اآلت،  ع���دة  ث��م  واح����دة 
»مهرجان  وكان  والفلوت،  والعود 
من�صية  ف��ي  وال�����ص��وء«  ال�����ص��وت 
تفا�صيل  بكل  تميزت  ليلة  طرابل�س 

جمال ال�صوت وال�صوء.
ال�صعراني  قدمت  الختام،  وف��ي 
لبلدية  فنية  هدية  المهرجان  وقائع 
البلدية  رئي�س  قدم  فيما  طرابل�س، 
الفيحاء  درع  قمرالدين  المهند�س 

للفنان ال�صعار تقديرًا لعطاءاته.

برعاية وح�صور رئي�س الجامعة 
دكا�س  �صليم  الأب  ال��ب��روف�����ص��ور 
قدامى  »جمعية  اأقامت  الي�صوعي 
جامعة القدي�س يو�صف في ال�صمال« 
حفل اإفطارها ال�صنوي تحت عنوان:

ال�صهر  ف���ي  ال��ل��ق��اء  »اإف����ط����ار 
المبارك«.

من الح�صور
وم�صوؤولي  فعاليات  بح�صور 
موؤ�ص�صات ثقافية وجامعية ومنهم:

كبارة،  نواف  د.  زريق،  �صابا  د. 
فاديا  ال�صيدة  ال�صمال  فرع  مديرة 
ال��ع��ل��م ال��ج��م��ي��ل، رئ��ي�����س »اإت��ح��اد 
جمعيات قدامى الجامعة في لبنان« 
في  اأع�صاء  مكاري،  كري�صتيان  د. 
الهيئة التاأ�صي�صية ل� »جمعية قدامى 
ال�صمال« ومنهم الأ�صتاذ نبيل ن�صور 
اأ�صاتذة  ل��ي��ون��ز(،  منطقة  )ح��اك��م 
من  وع��دد  الجامعة  في  وموظفين 

الخريجين والطلب الحاليين.
�صمر الخ�صمان

رئ��ي�����ص��ة »ج��م��ع��ي��ة خ��ري��ج��ي 
الخ�صمان  �صمر  ال�صيدة  ال�صمال« 
بالح�صور  فيها  رحبت  كلمة  القت 
واأك���دت الإل��ت��زام ب���اأن ي��ك��ون هذا 
وختمت:  �صنوياً  تقليدًا  الإف��ط��ار 
جامعة  م��ن  يتخرج  لمن  »ط��وب��ى 

القدي�س يو�صف«.
د. كري�صتيان مكاري

رئي�س »اإتحاد جمعيات القدامى« 

في  اأع���رب  م��ك��اري  كري�صتيان  د. 
ثاني  ي��ك��ون  ان  ف��رح��ه  ع��ن  كلمته 
هو  الرئا�صة  توليه  منذ  ن�صاطاته 

اإفطار خريجي ال�صمال.
د. مكاري دعا الطلب – القدامى 
والحاليين – اإلى: »عدم التخلي عن 

ر�صالتهم الإجتماعية والإن�صانية«.
الرئي�س الأب �صليم دكا�س

لرئي�س  ك��ان��ت  ال��خ��ت��ام  ك��ل��م��ة 
�صليم  البروف�صور  الأب  الجامعة 

دكا�س الذي قال ان كلمته: 
معنى  م����ن   «م�����ص��ت��وح��اة   -

المنا�صبة،
- في هذا ال�صهر الف�صيل،

- �صهر بناء الإن�صان 
- بناء الج�صور للقاء مع الآخر«.

اأ�صاف:
- »وما هذا الإفطار اإّل دليًل على 

ذلك«.
على  اأك��د  دكا�س  الأب  الرئي�س 
«تجذر الجامعة في ال�صمال ودعمها 
الإن�صان  خدمة  في  وت�صتمر  لتبقى 

والمجتمع«.
اأجواء ود وفرح

ال��ود  ب��اأج��واء  �صعروا  الجميع 
تنظيم  �صاكرين  والفرح  والأخ��وة 
هذا الإفطار – اللقاء المفيد على كل 
رئي�صة  ب��دور  التنويه  مع  ال�صعد 
الخ�صمان، والمديرة  �صمر  الجمعية 

فاديا علم الجميل.

برعاية رئي�ش الجامعة االأب د. �صليم دكا�ش
»قدامى جامعة القدي�ش ي��صف في 

ال�صمال«: »اإفطار اللقاء في ال�صهر المبارك«

البلدية و»مركز الدرا�صات«: 
اإفطار في »حديقة التبانة«

عبدالكريم ال�صعار اأحيا اأم�صية رم�صانية في »من�صية طرابل�ش«

االب دكا�ص واال�صتاذة علم الجميل يتو�صطان البع�ص من ح�صور االفطار

ال�صعار يحيي االم�صية االن�صادية

نظم  الم�صتقبل«  نجوم  »ن���ادي 
ال�صباب  »ل��ج��ن��ة  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون 
طرابل�س  بلدية  ف��ي  وال��ري��ا���ص��ة« 
في  المبارك  رم�صان  »دورة  اإختتام 
ملعبها  اأر����س  على  ال��ق��دم«  ك��رة 

»الفاروق – حمزة« في القبة.
من الح�صور

ال�صباب  »لجنة  رئي�س  بح�صور 
د.  طرابل�س  بلدية  في  والريا�صة« 
المجل�س  واأع�����ص��اء  يمق،  ري��ا���س 
البلدي: اأحمد حمزة، اأحمد البدوي، 

د. با�صم بخا�س، 
القبوط،  عبدالقادر  والمختار 

عبداهلل  وعمر نابل�صي. 
النتائج

فريقي  جمعت  النهائية  المباراة 

و»اأن�����ص��ار  الم�صتقبل«  »ن��ج��وم 
القبة«، 

- فاز بالمركز الأول »نادي نجوم 
الم�صتقبل«،

اأن�صار  - وبالمركز الثاني »نادي 
القبة«، 

المثالي«  »الفريق  كاأ�س  ونال   -
فريق »ابن �صينا« القبة.

د. يمق
د.  الريا�صية«  »اللجنة  رئي�س 
ريا�س يمق �صكر في كلمته الح�صور، 
حر�س  واأك��د  الم�صاركة،  والأندية 
الريا�صة  بلدية طرابل�س على »دعم 
كافة  ف��ي  ال��ري��ا���ص��ي��ة  والأن�����ص��ط��ة 

األعابها«، 
اأع�صاء المجل�س البلدي والمختار 
الريا�صية  »الروح  ب�  نوهوا   قبوط 
ومجال�س  اللعبون  بها  تمتع  التي 

اإدارة الأندية الم�صاركة«. 
و����ص���ك���روا »ل���ج���ن���ة ال��ح��ك��ام 
وال��م��ن��ظ��م��ي��ن والأن���دي���ة ال��ف��ائ��زة 
لجهودهم في �صبيل اإنجاح الدورة«.

الجوائز  توزيع  تم  الختام،  وفي 
والكوؤو�س على الفائزين. 

»دورة رم�صان لكرة القدم« على ملعب »الفاروق – حمزة« في القبة

اأع�صاء في المجل�ص البلدي ومخاتير مع الفائزين

االطفال في حديقة التبانة

اإعلن
لأمانة ال�صجل العقاري في عكار

عبدالرحمن  ال��م��ح��ام��ي  ط��ل��ب 
جميل  �صام  عن  بوكالته  الح�صن 
بدل  قيد  �صهادة  ملحم  اإب��راه��ي��م 

�صائع للعقار 113 برقايل.
للمعتر�س 15 يوماً للمراجعة

اأمين ال�صجل العقاري
اإعلن

لأمانة ال�صجل العقاري في عكار
طالب  محمد  الفقار  ذو  طلب 
طالب  خالد  محمود  عن  بوكالته 
�صهادة قيد بدل �صائع للعقار 321 

تكريت.
للمعتر�س 15 يوماً للمراجعة

اأمين ال�صجل العقاري
اإعلن

لأمانة ال�صجل العقاري في عكار
اأو�صلني  اإبراهيم  ط��لل  طلب 
ب��وك��ال��ت��ه ع��ن ج����ورج اإب��راه��ي��م 
ب�صفته  البيطار  الحافظ  اإبراهيم 
اأحد ورثة اإبراهيم حافظ  اإبراهيم 
�صائع  بدل  �صندان  البيطار  �صلوم 
للعقارين 278 و279 �صدرا م�صتى 

ح�صن – م�صتى حمود.
للمعتر�س 15 يوماً للمراجعة

اأمين ال�صجل العقاري
اإعلن

لأمانة ال�صجل العقاري في عكار
بوكالته  الزريبي  راوول  طلب 
�صهادة  معيكي  يو�صف  البير  عن 
 1391 للعقار  �صائع  ب��دل  قيد 

القبيات.
للمعتر�س 15 يوماً للمراجعة

اأمين ال�صجل العقاري
اإعلن

الأولى  العقاري  ال�صجل  لأمانة 
في ال�صمال

اأحمد  اأمل الحلو لمورثها  طلبت 
بدل  تمليك  �صندات  ع��راب��ي  علي 
و392  و383  و241   239 �صائع 

و631 و699 القلمون.
للمعتر�س 15 يوماً للمراجعة

اأمين ال�صجل العقاري بالتكليف
اإعلن

لأمانة ال�صجل العقاري في عكار
الب�صتاني  توفيق  ريا�س  طلب 
 279 للعقار  ���ص��ائ��ع  ب���دل  �صند 

ببنين.
للمعتر�س 15 يوماً للمراجعة

اأمين ال�صجل العقاري
اإعلن

لأمانة ال�صجل العقاري في عكار
العلي  م��ح��م��ود  اأح��م��د  ط��ل��ب 
وبوكالته  نف�صه  ع��ن  ب��الأ���ص��ال��ة 
ال��درج��ة  محكمة  م��ن  الم�صدقة 
اأ�صا�س  ال��ق��رار  بموجب  الأول���ى 
بدل  قيد  ���ص��ه��دات   2019/433
�صريتح  ح�صين  زلخا  عن  �صائع 
وقيل  وعزيزة  وحميدة  و�صهيدة 
وي�صرى  ومحمد  وع��ب��دو  واآم��ن��ة 
اأولد  وي��ا���ص��ر  و�صمير  وف��اط��م��ة 
العبدو  العلي  المحمد  عبد  محمد 
 357 بالعقار  البالغة  بح�ص�صهم 

الدو�صة وبغدادي.
للمعتر�س 15 يوماً للمراجعة

اأمين ال�صجل العقاري
اإعلن

لأمانة ال�صجل العقاري في عكار
طلب �صادي عبدالقادر م�صطفى 
عيد  جرج�س  حنا  ع��ن  بوكالته 
حنا  جرج�س  ورث��ة  اأح��د  ب�صفته 
�صائع  ب��دل  قيد  �صهادات  عبداهلل 
و461  و337   278 ل��ل��ع��ق��ارات 

عدبل.
للمعتر�س 15 يوماً للمراجعة

اأمين ال�صجل العقاري
اإعلن

لأمانة ال�صجل العقاري في عكار
طلب ذو الفقار نورالدين الخال 
البالغة  بح�صته  �صائع  بدل  �صند 

بالعقار 561 وادي الجامو�س.
للمعتر�س 15 يوماً للمراجعة

اأمين ال�صجل العقاري
اإعلن

لأمانة ال�صجل العقاري في عكار
مو�صى  عبدالرحمن  ماجد  طلب 
نعو�س  توفيق  محمد  عن  بوكالته 
ح�صن  توفيق  ورث��ة  اأح��د  ب�صفته 
نعو�س بدل �صائع بح�صته البالغة 

بالعقار 329 ذوق الح�صنية.
للمعتر�س 15 يوماً للمراجعة

اأمين ال�صجل العقاري
اإعلن

لأمانة ال�صجل العقاري في عكار
مو�صى  عبدالرحمن  ماجد  طلب 
محمد  عبدالكريم  ع��ن  بوكالته 
الغندور اأحد ورثة محمد م�صطفى 
م�صطفى  م��ن  ال����وارث  ال��غ��ن��دور 
م�صطفى الغندور بح�صته البالغة 

بالعقار 605 جديدة القيطع.
للمعتر�س 15 يوماً للمراجعة

اأمين ال�صجل العقاري
اإعلن

لأمانة ال�صجل العقاري في عكار
�صند  حيار  يو�صف  ندى  طلبت 
البالغة  بح�صتها  ���ص��ائ��ع  ب���دل 

بالعقار 451 �صمونية.
للمعتر�س 15 يوماً للمراجعة

اأمين ال�صجل العقاري
اإعلن

لأمانة ال�صجل العقاري في عكار
طلب ح�صان عبدالحميد �صريتح 
بوكالته عن عثمان ح�صين �صريتح 
 780 للعقار  �صائع  ب��دل  �صهادة 

الدو�صة وبغدادي.
للمعتر�س 15 يوماً للمراجعة

اأمين ال�صجل العقاري
اإعلن

الأولى  العقاري  ال�صجل  لأمانة 
في ال�صمال

تمليك  �صند  اأمون  اأحلم  طلبت 
 4454/38 للعقار  �صائع   ب��دل 

زيتون طرابل�س.

للمعتر�س 15 يوماً للمراجعة
اأمين ال�صجل العقاري بالتكليف

اإعلن
لأمانة ال�صجل العقاري في عكار

طلب ح�صن توفيق نعو�س �صند 
و670   663 للعقارين  �صائع  بدل 

ال�صمونية.
للمعتر�س 15 يوماً للمراجعة

اأمين ال�صجل العقاري
اإعلن

الأولى  العقاري  ال�صجل  لأمانة 
في ال�صمال

طلب ح�صام مل�س لمورثه اأحمد 
بدل  تمليك  �صند  مل�س  ح�صين 

�صائع  للعقار 37 زوق بحنين.
للمعتر�س 15 يوماً للمراجعة

اأمين ال�صجل العقاري بالتكليف
اإعلن

الأولى  العقاري  ال�صجل  لأمانة 
في ال�صمال

طلب جوزيف �صلوم بوكالته عن 
جبور  اإبراهيم  �صلوى  ورثة  اأحد 
للعقار  �صائع  بدل  تمليك  �صندات 

5609/12 زيتون طرابل�س.
للمعتر�س 15 يوماً للمراجعة

اأمين ال�صجل العقاري بالتكليف
اإعلن

الأولى  العقاري  ال�صجل  لأمانة 
في ال�صمال

طلب محمود عرابي �صند تمليك 
الميناء   E  147/23 �صائع   بدل 

.13
للمعتر�س 15 يوماً للمراجعة

اأمين ال�صجل العقاري بالتكليف
اإعلن

الثانية  العقاري  ال�صجل  لأمانة 
في ال�صمال

عن  بوكالته  الع�س  �صالم  طلب 
علي  عن  بوكالته  بي�صون  ف��ادي 
وحامد  اأن�����س  ومحمد  المرعبي 
�صائع  ب��دل  �صند  ميقاتي  وعمر 

للعقار 12 را�س م�صقا.
للمعتر�س 15 يوماً للمراجعة

اأمين ال�صجل العقاري بالتكليف
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ي�صرف على �صيا�صتها
 فايز �صنكري

المدير الم�صوؤول والإدارة
ر�صا فايز �صنكري

تخ�ص�صية  ن��دوة  طرابل�س  في  مقره  في  نظم  والعلماء«  العلم  »دار 
برامج  »معهد  رئي�س  القاها  للأوقاف«،  القت�صادي  بعنوان:»الت�صنيف 

التنمية الح�صارية« د. عبدالحليم زيدان.
رئي�س مجل�س اإدارة »الدار« د. عبدالرزاق القرحاني رحب بالحا�صرين 
يقدمها  التي  المحا�صرات  من  �صل�صلة  �صمن  تاأتي  »المحا�صرة  وق��ال: 

»الدار« لتوجيه المجتمع المحلي«.
خا�صاً  طابعاً  طياته  في  يحمل  الإ�صلمي  الوقف  »اإن  اأ�صاف:  قرحاني 

مختلفاً عن اأنظمة القطاعات العامة والخا�صة«.
د.عبدالحليم زيدان �صرح في بداية محا�صرته »واقع الأوقاف وتراجع 
التي تترك  العالمية  المتغيرات  اليوم في ظل  دورها منذ مائتي �صنة حتى 
الوقفي  العمل  اإن  كبيرة.  فكرية  تحديات  و�صط  موؤ�ص�صاتنا  على  ب�صمات 
العمل  ف��ي  كبير  ج��م��ود  اإل���ى  الأم���ر  اأو���ص��ل��ت  كبيرة  ت��ح��دي��ات  واج���ه 
اقت�صادية«.  رافعة  اإلى  التقليدي  العمل  تحول  اأن  يمكنها  الوقفي،الإدارة 
ودعا اإلى البتعاد »عن  منهجية الحكم ال�صلبي على الآخرين وطروحاتهم، 

والعمل على توظيف الطاقات العملية للنهو�س بمجتمعاتنا«.
 »اإن الوقف هو مرفق اقت�صادي، له دوره البارز في التنمية القت�صادية 
المجتمعات  كل  في  م�صافة  قيمة  ي�صكل  اإدارته  ُح�صن  واأن  والجتماعية، 

الم�صلمة وغير الم�صلمة«.

اإف��ت��ت��ح��ت »ج��م��ع��ي��ة ال��خ��دم��ات 
ا�صت�صفائياً  ق�صماً  الجتماعية« 
بال�صلل،  بالم�صابين  خا�صاً  جديدًا 
في احتفال اأقامته في مبنى الجمعية 

في اأبي �صمراء في طرابل�س. 
من الح�صور

نجيب  الرئي�س  ممثل  ح�صره   -
الوزيرة  ممثلة  ملك،  مقبل  ميقاتي 
والوزير  ال�صفدي  اهلل  خير  فيوليت 
�صميرة  د.  ال�صفدي  محمد  ال�صابق 
�صامي  ال�صابق  ال��وزي��ر  ب��غ��دادي، 
ال��ع��ام على  ال��م�����ص��رف  م��ن��ق��ارة، 
»جمعية العزم« د. عبدالإله ميقاتي، 
- النقيب ال�صابق للمحامين ب�صام 
�صعد  الرئي�س  م�صت�صار  ال��داي��ة، 
نادر  د.  الدولية  لل�صوؤون  الحريري 
ممثًل  �صاهر  خالد  النقيب  الغزال، 
في  الإقليمية  ال�صمال  منطقة  قائد 
يو�صف  العقيد  الداخلي  الأمن  قوى 

دروي�س، 
ال��خ��دم��ات  رئ��ي�����س »ج��م��ع��ي��ة   -
الحلوة،  م�صطفى  د.  الجتماعية« 
مدير الجمعية د. عبدالمجيد هاجر،

- رئي�صة »لجنة الم�صاندة« ليلى 
علم الدين كرامي، 

- ممولو الم�صروع: ناجي، محمد 
عزمي  ال��م��رح��وم  اأب���ن���اء  وف����ادي 

الم�صري، 
اأطباء وروؤ�صاء اأق�صام وممر�صون 

وممر�صات.
ح�صام الأ�صطا

الجمعية  ون�صيد  الوطني  الن�صيد 
رحب  ال��ذي  الأ�صطا  ح�صام  فكلمة 

بالح�صور وقدم للحفل.
د. م�صطفى الحلوة

م�صطفى  د.  الجمعية  رئ��ي�����س 
في  �صكر  �صاملة  كلمة  القى  الحلوة 

م�صتهلها:
تبرعوا  ال��ذي��ن  الم�صري  »اآل 
باإقامة وتجهيز الِق�صم وَجْعِلِه �صدقًة 

جاريًة عن روح والديهم«.

الجمعية  م�صيرة  متناوًل  اأ�صاف 
التي:

العام 1951 حيث   »تاأ�ص�صت في 
 300 حوالي  ورعاية  بخدمة  تقوم 
 200 ح��وال��ي  بهم  يهتم  م��ري�����س، 
م��وظ��ف، اإ���ص��اف��ة اإل���ى ال��خ��دم��ات 
الم�صت�صفى  تقدمها  التي  المتنوعة 
اإل������ى ال���م���ر����ص���ى م����ن ال��م��ح��ي��ط 

الخارجي«.
ظروفها المالية �صاغطة 

وتراكمت الديون
د. حلوة حدد:

الق��ت�����ص��ادي��ة  »ال����ظ����روف   -
ال�صاغطة،

الذي  المالي،  ال�صقف  وتدني   -
اأ�صبح غير منا�صب مع عدد مر�صى 
في  ال��م��وج��ودي��ن  ال�صحة  وزارة 

الم�صت�صفى،
الديون  ت��راك��م  اإل��ى  اأدى  مما   -

والت�صبب بعجز يتفاقم، 
الجمعية  تنه�س  ح��ي��ن  ف��ي   -
م�صاريع  ع���دة  وم��ت��اب��ع��ة  لإن��ج��از 

للتو�صعة والتاأهيل، 
»ق�صم  تاأهيل  م�صروع  �صيما  ل   -
نجيب  الرئي�س  من  بقرار  العزم«، 

ميقاتي،
»ال��م�����ص��ت�����ص��ف��ى  وم�������ص���روع   -
الع�صبية  للأمرا�س  التخ�ص�صي 
الإدم����ان«،  ومعالجة  والنف�صية 
تابعة  اأر����س  على  اإقامته  المقرر 

للجمعية في زيتون اأبي �صمراء«.
واأ�صكر »لجنة الم�صاندة 

الن�صائية«
م�صطفى  د.  الجمعية  رئ��ي�����س 
الم�صاندة  »لجنة  �صكر  ال��ح��ل��وة 

الن�صائية« وقال:
»هذا ال�صرح الطبي، بات مق�صدًا 
للتدريب  والمهنيات  للجامعات 

الجتماعية  وللن�صاطات  والبحوث 
والإن�صانية«.

المهند�س ناجي الم�صري
للم�صروع  لة  الُمَموِّ العائلة  باإ�صم 
عزمي  ن��اج��ي  ال��م��ه��ن��د���س  ت��ح��دث 
دعمهم  ع��ل��ى  م���وؤك���دًا  ال��م�����ص��ري 

للجمعية.
ق�س ال�صريط وجولة

وبعد كلمة للدكتور اأمين جمالي،
وجولة  الإفتتاح  �صريط  ق�س  تم 

على المركز الجديد.
درع تقدير

د.  الجمعية  رئي�س  ق��دم  ختاماً 
و�صكر  تقدير  درع  الحلوة  م�صطفى 
اأبناء  وفادي  ومحمد  ناجي  لل�صادة 

المرحوم عزمي الم�صري.
جزاهم اهلل خيرًا.

لأن �صحتكم تهمنا، اأولينا عملنا 
كامل العناية الفائقة. 

لكم  لي�صت  اأموالكم  كانت  واإذا 
و�صحة  �صحتكم  اأن  ف��ت��ذك��روا 
اأولدكم و�صحة عائلتكم لكم، وفي 
زرعنا،  الخ�صراء  ال�صنية  جرود 
الأر���س  روينا  الثلوج  مياه  وم��ن 
ا�صطناعية  مياه  برك  وا�صتحدثنا 
ولنروي  بها  الأمطار  مياه  لتجميع 
بعدها  ومن  �صيفاً،  منها  الأرا�صي 
خ�صار  واأل��ذ  واأنظف  اأ�صهى  لتثمر 

في لبنان.
»ع�صر  ف��ي  اأ�صبحنا  ولأن��ن��ا 
الب�صر  تجار  ع�صر  ال�صرطان«، 
الذين لوثوا البيئة والهواء والماء 
منه.  ال��م��زروع��ات  ري  يتم  ال��ذي 
يقومون  الذين  ال��دم  تجار  وهناك 
المجارير  بمياه  المزروعات  بري 
اأكبر لكنه  ليح�صلوا على مح�صول 
م���ل���وث وي�����ص��ب��ب الأم����را�����س 

ال�صرطانية، 
م���ن ه����ذا ال��م��ن��ط��ل��ق اأط��ل��ق��ن��ا 
الع�صوية  م��زارع��ن��ا  »م�����ص��روع 
ال�صنية  ج���رود  ف��ي  وال��ب��ي��ئ��ي��ة« 
توا�صع،  وبكل  لن�صع،  الخ�صراء 
متناول  ف��ي  ال�صغير  مح�صولنا 

اأياديكم.
خ�صارنا  �صلة  لدينا  وال��ي��وم 

المميزة  الع�صوية  الرم�صانية  
ومكوناتها:

كزبرة،   3 بقدون�س،   3 خ�س،   3
ب��اق��ة زع��ت��ر اأخ�����ص��ر، 2 ف��ج��ل، 4 
 1 نعنع،   1 اأخ�صر،  ب�صل  ربطات 
بقلة، كيلو خيار، كيلو و250 غرام 

بندورة، ب�صعر 19 األف ليرة.
تو�صيل  اإر�صالها:  با�صتطاعتنا 
مركز  من  ال�صتلم  اأو  )ديليفري( 
»دوار  �صمراء  اأبي  في  التو�صيب 
قرب  المير«  »بناية   – المولوي« 

»ب�صرى ماركت«.
ال�صيد  م��ع  التوا�صل  للطلب: 

محمد ميقاتي: 70351531

»العودة اإلى الطبيعة«
»م�ؤ�ص�صة �صافي المير للزراعة«: 

منتجاتنا من جرود ال�صنية مبا�صرة

»�صدقة عن روح والديهما«

المهند�ص�ن ناجي ومحمد وفادي عزمي الم�صري: 
تجهيز ق�صم لل�صلل في »جمعية الخدمات – اأبي �صمراء«

في »دار العلم والعلماء«: محا�صرة 
»الت�صنيف االقت�صادي للأوقاف« 

اإعلن
لمانة ال�صجل العقاري بالكورة

ط��ل��ب ط��ون��ي ج����ورج اج��ب��ع 
بالوكالة عن احد ورثة لمعه اجبع 
�صا�صين  وان��ط��ان��ي��و���س  ورف����ول 
�صندات بدل �صائع للعقارات 382 
و800 و169 و801 و461 و469 

و383 و460 و381 و791 علما.
ي��وم��ا  ع�����ص��ر   15 ل��ل��م��ع��ت��ر���س 

للمراجعه 
امين ال�صجل العقاري

اإعلن
لمانة ال�صجل العقاري بالكورة

عن  بالوكاله  �صليطا  كمال  طلب 
�صائع  ب��دل  �صند  مخايل  ي�صره 

للعقار 41 را�صم�صقا.
ي��وم��ا  ع�����ص��ر   15 ل��ل��م��ع��ت��ر���س 

للمراجعه 
امين ال�صجل العقاري

اإعلن
لمانة ال�صجل العقاري بالكورة

�صلوم  دي���ب  ج���وزي���ف  ط��ل��ب 
�صند  الدويهي  ا�صعد  عن  بالوكاله 

بدل �صائع للعقار 15 اهدن.
ي��وم��ا  ع�����ص��ر   15 ل��ل��م��ع��ت��ر���س 

للمراجعه 
امين ال�صجل العقاري

اإعلن
لمانة ال�صجل العقاري بالكورة

كريم  بامين  المحامي  طلب 
بالوكاله عن �صعاد وموبيز  فيليب 

�صاهر  باتريك  وج��ان  وكارلو�س 
دان��ي��ال �صاهر  اح��د ورث���ة  وع��ن 
 275 للعقارين  �صائع  بدل  �صندي 

و280 تول.
ي��وم��ا  ع�����ص��ر   15 ل��ل��م��ع��ت��ر���س 

للمراجعه 
امين ال�صجل العقاري

اإعلن
لمانة ال�صجل العقاري بالكورة

�صونيا  ال��م��ح��ام��ي��ة   ط��ل��ب��ت 
عن  بالوكاله  الخواجه  تادرو�س 
�صائع  ب��دل  �صند  زاده  فيوليت 

للعقار 1999 تول.
ي��وم��ا  ع�����ص��ر   15 ل��ل��م��ع��ت��ر���س 

للمراجعه 
امين ال�صجل العقاري

اإعلن
لمانة ال�صجل العقاري بالكورة

�صند  الخوري  حنا  فهيم  طلب 
بدل �صائع للعقار 5469 مزياره.

ي��وم��ا  ع�����ص��ر   15 ل��ل��م��ع��ت��ر���س 
للمراجعه 

امين ال�صجل العقاري
اإعلن

لمانة ال�صجل العقاري بالكورة
طلبت �صهام �صركي�س متى �صند 

بدل �صائع للعقار 238 كفرفو.
ي��وم��ا  ع�����ص��ر   15 ل��ل��م��ع��ت��ر���س 

للمراجعه 
امين ال�صجل العقاري

اإعلن
لمانة ال�صجل العقاري بالكورة

طلب طنو�س بطر�س بربر لوي�س 
 1133 للعقار  �صائع  ب��دل  �صند 

كرم�صده.
ي��وم��ا  ع�����ص��ر   15 ل��ل��م��ع��ت��ر���س 

للمراجعه 
امين ال�صجل العقاري

اإعلن
لمانة ال�صجل العقاري بالكورة
�صحاده  انطوان  المحامي  طلب 
عن  بيع  عقد  بموجب  بالوكاله 
مرغريت جرج�س فا�صل �صند بدل 

�صائع للعقار 59 ر�صدبين.
ي��وم��ا  ع�����ص��ر   15 ل��ل��م��ع��ت��ر���س 

للمراجعه 
امين ال�صجل العقاري

اإعلن
لمانة ال�صجل العقاري بالكورة
�صند  الحاج  رامز  جورج  طلب 
 1053 ل��ل��ع��ق��ار  ���ص��ائ��ع  ب����دل 

كفر�صارون.
ي��وم��ا  ع�����ص��ر   15 ل��ل��م��ع��ت��ر���س 

للمراجعه 
امين ال�صجل العقاري

اإعلن
لمانة ال�صجل العقاري بالكورة
ال�صدياق  توفيق  نقول  طلب 
بالوكاله عن تراز ن�صار �صند بدل 

�صائع للعقار 915 ب�صعله.
ي��وم��ا  ع�����ص��ر   15 ل��ل��م��ع��ت��ر���س 

للمراجعه 
امين ال�صجل العقاري

»التمدن« منذ �سنوات كثيرة  داأبت 
طرابل�س  بحقوق  المطالبة  على 
ولن  ت�ستمر،  و�سوف  وال�سمال، 
المدينة  فهذه  ن�سكت  ولن  ن�سجر 
وهذه المنطقة لها حقوقها التي ال بد  
 ،1992 منذ  مطالبنا  ومن  تنالها.  اأن 

نكرر ن�سر العناوين التالية:
- حقنا في وظائف الفئة االأولى.

- تطوير وت�سغيل الم�سفاة.
قرار  وتنفيذ  المعر�س  ت�سغيل   -
مجل�س الوزراء �سنة 4991 بح�سرية 

المعار�س الدولية فيه.
- تعيين مجل�س اإدارة فاعل وقادر 

لمرفاأ طرابل�س.
ال�سمالية  الت�سفير  محطتي  بناء   -

والجنوبية.
»المبنى  بناء  من  االنتهاء   -
الذي و�سع حجر  الموحد«  الجامعي 
اأ�سا�سه �سنة 0002 اأي منذ 81 �سنة.

- اإن�ساء م�سلخ حديث.
النفايات  فرز  معمل  ت�سغيل   -
م�سكلة  وحل  التكرير  ومحطة 

النفايات.
»م�سروع  الإنجاز  الجدي  العمل   -

االإرث الثقافي«.
علي  اأبو  نهر  �سفتي  تاأهيل   -

ب�سكل  مجراه  وتنظيف  كمتنزهات 
دوري، وتفعيل وظيفة �سقف النهر.

في  والعربات  الب�سطات  تنظيم   -
موقع منا�سب لها وللزبائن.

- اإعادة ت�سغيل ال�سوق ال�سعبي.
وو�سع  ال�سير  حركة  تنظيم   -

اإ�سارات �سوئية عند المفارق.
معو�س  رينيه  مطار  ت�سغيل   -

)القليعات( كمطار مدني ولل�سحن.
- اإعادة الحياة اإلى محطة و�سبكات 

ال�سكك الحديدية.
االإ�سراع في ردم الحفر وتعبيد   -
طرقات طرابل�س ومدن اإتحاد بلديات 

الفيحاء ومناطق ال�سمال جميعها.
ال�سيارات  مواقف  تنظيم   -

العمومية داخل وخارج المدينة.
ودعمه  ال�سياحة  مكتب  اإحياء   -

لي�ستطيع لعب الدور الواجب عليه.
بحمايتها  االآثار  على  المحافظة   -

و�سيانتها.
ال�ستثمار  جدية  م�ساريع  و�سع   -
الجزر الوحيدة في لبنان )جزر ميناء 

طرابل�س(.
�سنبقى نطالب ولن ن�سجر....

لليل  واألي�س  متى..  اإلى  ولكن... 
طرابل�س وال�سمال من اآخر؟!

مطالب  طرابل�س وال�صمال

د. الحلوة يق�ص �صريط االفتتاح والى جانبه المهند�صون االخوة ناجي ومحمد وفادي الم�صري

 AÉ©HQC’G

Ée ™FÉbƒdÉH ¢Vô©àd ,kÉ«aÉë°U kGô“Dƒe ø°ù◊G ÉjQ á«∏NGódG IôjRh â°ü°üN

á«æe’G Iõ¡L’G øe IôaGƒàŸG äÉeƒ∏©ŸGh ,¢ù∏HGôW ‘ ô£ØdG ó«Y á∏«d π°üM

.É¡ÑµJôeh áÁô÷G  øY ájôµ°ù©dGh

ÚÑJ ,ájôµ°ù©dGh á«æe’G iƒ≤dG É¡JôLG »àdG á«dh’G äÉ≤«≤ëàdG áé«àf{ :âdÉb

:á«dÉàdG Qƒe’G

ƒgh ájQÉf áLGQO ‘ ¬dõæe øe •ƒ°ùÑe ô°†N øªMôdG óÑY »HÉgQ’G ≥∏£fEG -

.É°TÉ°TQh ájhój πHÉæb 6 πªëj

âHÉ°UG ÉjGô°ùdG πNóe øe Üô≤dÉH á∏Ñæb ≈eQ ,¢ù∏HGôW ÉjGô°S ¤G ¬LƒJ -

.Ú«fóe ÉgÉjÉ¶°T

IRôØŸ á©HÉJ á«dBG ≈∏Y ¢UÉ°UôdG ≥∏WGh AÉæ«ŸG ∫GÎæ°S ¤G ¬LƒJ ,ºK øeh -

π«∏N ÊƒL ∞jô©dG øe πc áHÉ°UGh á«dB’G ¥GÎMG ¤G iOG Ée ,¢ù∏HGôW ÇQGƒW

.IÉ«◊G ÉbQÉa ¿G ÉãÑd Éeh ,á¨dÉH äÉHÉ°UÉH êôa »∏Y ∞°Sƒj »cQódGh

¢û«é∏d á«dBG ≈∏Y QÉædG ≥∏WG å«M CÉaôŸG á∏fi ¤G Égó©H »HÉgQ’G ¬LƒJ -

.ídÉ°U óªfi º«gGôHG ¢û«÷G ‘ ∞jô©dG OÉ¡°ûà°SG ¤G äOG ÊÉæÑ∏dG

´QÉ°T ¤G π°Uhh ,¢ù∏HGôW áæjóe AÉ«MG πNGO ¤G CÉaôŸG øe »HÉgQ’G ≥∏£fG -

.É¡ë£°S ≈∏Y ájGóH ø°ü–h ájÉæH ¤G ó©°U .ó«dƒàdG QGO

≈˘˘eQ ,¢û«÷G äGQÉ˘˘Ñ˘˘î˘˘à˘˘°SGh äÉ˘˘eƒ˘˘∏˘˘©ŸG á˘˘˘Ñ˘˘˘©˘˘˘°T ø˘˘˘e ≈˘˘˘æ˘˘˘ÑŸG ≥˘˘˘jƒ˘˘˘£˘˘˘J ∫Ó˘˘˘N -

»∏Y Ú°ùM Ö«≤ædG ƒg ¢û«÷G •ÉÑ°V óMG ÜÉ°UÉa QÉædG ≥∏WGh á∏Ñæb »HÉgQ’G

äÉë«°U ≥∏£j CGóHh ™HGôdG ≥HÉ£dG ¤G ∫õf ºK øeh .IÉ«◊G ¥QÉa …òdG äÉMôa

.»∏NGódG øe’G iƒbh ¢û«÷G ó°V ájÒØµJ

áÑ©°T øe áHQÉ°V Iƒbh ,¢û«÷G äGQÉÑîà°SG øe áHQÉ°V iƒb âªëàbG -

≈∏Y É¡«eQ ∫hÉëj ¿Éc ÉeóæY ,»HÉgQ’ÉH á∏Ñæb äôéØfG ÉgóæYh ,á≤°ûdG äÉeƒ∏©ŸG

.z¬˘˘∏˘˘à˘˘≤˘˘e ¤G iOG É˘˘e ,¬˘˘«˘˘∏˘˘Y QÉ˘˘æ˘˘dG ¥Ó˘˘WG ó˘˘©˘˘H ¬˘˘à˘˘HÉ˘˘°UG á˘˘é˘˘«˘˘à˘˘f á˘˘ª˘˘˘LÉ˘˘˘¡ŸG Iƒ˘˘˘≤˘˘˘dG

.πjhCÉàdG πª– ’ »gh ,»g Éªc â∏°üM ™FÉbƒdG √òg ¿G ø°ù◊G âë°VhGh

øe{ ƒg …òdG ,•ƒ°ùÑe ô°†N øªMôdG óÑY øY äÉeƒ∏©ŸG ¢†©Ñd â°VôYh

äGQófl ™«°VGƒÃ ≥HGƒ°S ¬jódh ,øjOGó◊G »M øe 1992/11/1 ó«dGƒe

QOÉZ ,2016/1/6 ïjQÉJ ‘h .IóY äGôe ¬Ø«bƒàd ÉÑÑ°S âfÉc AGòjGh Üô°Vh

,ájôµ°ùYh á«Yô°T äGQhO ™HÉJ å«M ,ÖdOG ¤G É¡æeh É«côJ ¤G á«fÉæÑ∏dG »°VGQ’G

äÉeƒ∏©ŸG áÑ©°T ¿G ÉÃh .¿ÉæÑd ¤G ¬∏«MôJh ¬Ø«bƒJ ” å«M É«côJ ¤G Égó©H OÉY

áÑ©°ûdG ¤G ¬ª«∏°ùJh QÉ£ŸG ‘ ¬Ø«bƒJ ” ,ô–h åëH ÆÓH ¬≤M ‘ äQó°UG âfÉc

áé«àæH π«MGh .¬¡«LƒJh ¢üàıG AÉ°†≤dG ±Gô°TG â– ¬©e ≥«≤ëàdG âdƒJ »àdG

áæ°ùdG ∞°üfh áæ°S ¬æé°ùH ÉªµM Qó°UG …òdG …ôµ°ù©dG AÉ°†≤dG ΩÉeG ≥«≤ëàdG

.zá«fÉæÑ∏dG »°VGQ’G êQÉN É¡ÑµJQG á«eôL ∫É©aG øY â«ÑãàdG ” ÉeóæY

ò«ØæJ ó©H ¬«ehQ øé°S øe ¬∏«Ñ°S »∏NG 2017/9/1 ïjQÉJ ‘{ :âaÉ°VG

»¡a ,»HÉgQ’G πª©dG Gòg ‘ ≥«≤ëàdG ¤ƒàj øe ,Ωƒ«dG ÉeG .É¡«a ºµM »àdG áHƒ≤©dG

Ωõ∏j Ée πµH ¿Éeƒ≤j ¿Gò∏dG äÉeƒ∏©ŸG áÑ©°Th ÊÉæÑ∏dG ¢û«÷G ‘ á°üàıG Iõ¡L’G

¢üàıG AÉ°†≤dG ±Gô°TG â–h ,á«dÉY á«aGÎMÉHh á«æ¡e ¥ô£H π°üM Ée ∞°ûµd

.z¬JÉ¡«Lƒàd É≤ahh

:á«dÉàdG πFÉ°ùŸG í«°Vƒàd ø°ù◊G â∏≤àfG ºK øeƒ

≈∏Y ád’ó∏d Iõ¡L’G πc √óªà©J í∏£°üe ƒg OôØæŸG ÖFòdG í∏£°üe ¿G :’hG -

πª©dG Gòg ¿ƒµj ¿G ¿hO øe ,á«HÉgQG á«∏ªY É¡æeh ,»eGôLG πª©H ΩÉb ¢üî°T

,á«ŸÉ©dG çGóM’G ™HÉàj øeh .É¡«dG »ªàæj áYƒª› øe IQOÉ°U ôeGhG øY ÉŒÉf

øµj ⁄ ƒdh ≈àM ¢üî°T :¿Gó∏ÑdG πc ‘ π°üëj äÉ«∏ª©dG øe ´ƒædG Gòg ¿G ±ô©j

,á«æe’G Iõ¡L’G πÑb øe áÑbGôŸG â– ƒgh ,á«HÉgQG äÉª¶æe ™e π°UGƒJ ¬jód

çOGƒ◊G øe ´ƒædG Gòg .»HÉgQG ™HÉW ¬d hG »eGôLG πª©H Ωƒ≤j ¿G ,√óMƒd Qô≤j

¿Éa ,Òcòà∏dh .∫hódG øe ÉgÒZh É«fÉŸGh ,Góæ∏jRƒ«fh ,É°ùfôah ,ÉcÒeG ‘ π°üëj

äGQÉ˘Ñ˘î˘˘à˘˘°S’G ø˘˘e ø˘˘jOƒ˘˘°Uô˘˘e Gƒ˘˘fÉ˘˘c É˘˘°ùfô˘˘a ‘ á˘˘«˘˘HÉ˘˘gQG äÉ˘˘«˘˘∏˘˘ª˘˘Y Ghò˘˘Ø˘˘f ø˘˘jò˘˘dG

±ô©j ÉÃ øª°V ÚØæ°üe GƒfÉch á«°ùfôØdG fichiersπc ™eh .(áÑbGôŸG â–)

äÉ«∏ªY ò«ØæJ øe Gƒæµ“ ,É¡«dG Ú©°VÉN Gƒfƒµj ¿G ¢VÎØŸG øe ¿Éc »àdG áÑbGôŸG

.¢ù∏HGôW ‘ ó«©dG á∏«d π°üM Ée É¡àYÉ°ûH ‘ äRhÉŒ á«HÉgQG

øµÁ ’ ,AÉjôHG Gƒ∏à≤j ¿G OQÉH ΩóH ¿hQOÉ≤dG ¿ƒ«HÉgQ’G ¿ƒeôÛG :É«fÉK -

É«∏≤Y Úfõàe ÒZ º¡fG QôcG ÉfGh .É«∏≤Y Úfõàe ÒZ ¢UÉî°TG º¡fG ’G º¡Ø°Uh

ó◊G ∞°Uƒd É‰G ,áÁô÷G ôjÈàd ÉÑÑ°S ¢ù«d Gògh ,»Ñ£dG ¢ù«dh …RÉÛG ≈æ©ŸÉH

ôe’G Gògh ,á«fÉ°ùfÓdGh ΩGôL’ÉH ¢UÉî°T’G øe ´ƒædG Gòg ¬«dG π°Uh …òdG

.¢SGóHG É¡Ø«ØîJ ¤G ¢ù«dh º¡«∏Y áHƒ≤©dG ójó°ûàd ÉÑÑ°S ‹ÉàdÉH ¿ƒµj

äGAGô˘˘˘˘L’G{ ¿CG ø˘˘˘˘°ù◊G âë˘˘˘˘°VhG ,≥˘˘˘˘HÉ˘˘˘˘°ùdG ‘ »˘˘˘˘HÉ˘˘˘˘gQ’G ø˘˘˘˘é˘˘˘˘°S Ió˘˘˘˘e ø˘˘˘˘˘Yh

 :áØ∏àfl πMGôÃ ô“ á«HÉgQ’G áÁô÷G É¡æeh ,áÁôL …CÉH òîàJ »àdG á«FÉ°†≤dG

hG ¢û«÷G äGQÉÑîà°SG øe á«dó©dG á£HÉ°†dG É¡jôŒ »àdG äÉ≤«≤ëàdG πc - 1

≥∏©àj Ée ‘h ,AÉ°†≤dG ±Gô°TG â– ºàJ ádhO øeG hG ΩÉY øeCG hG »∏NGO øeCG iƒb

.ájôµ°ù©dG áªµÙG iód áeƒµ◊G ¢VƒØe ±Gô°TG â– ºààa á«HÉgQ’G ºFGô÷ÉH

Oô› πµ°T ‘ ™FÉbƒdG AÉ°ü≤à°SG ≈∏Y ô°üàîJ á«æe’G Iõ¡L’G áª¡e ¿EG - 2

.ÊƒfÉb ∞«°UƒJ …G AÉ£YG ¿hO øeh

√QhóH …òdG AÉ°†≤dG ¤G ∞∏ŸG »æe’G RÉ¡÷G π«ëj ,äÉ≤«≤ëàdG AÉ¡àfG óæY - 3

.zá«eô÷G ∫É©aÓd ÊƒfÉ≤dG ∞°UƒdG AÉ£YG ó©H ºµ◊Gh ≥«≤ëàdGh AÉYO’G ¤ƒàj

äCÉJQG »àdG áHƒ≤©dG »g »HÉgQ’G âdhÉW »àdG áHƒ≤©dG{ ¿G ø°ù◊G âë°VhCG

»àdG ∫É©a’G áÑbÉ©Ÿ áÑ°SÉæe É¡fG ,äÉ£∏°ùdG πc øY á∏≤à°ùe »g »àdG ,áªµÙG

.zá«fÉæÑ∏dG »°VGQ’G êQÉN É¡ÑµJQG

¢ù∏HGôW{ ¿G ø°ù◊G âdÉb ,π°üM É‡ É¡°UÓîà°SG øµÁ »àdG È©dG øYh

´GƒfCG πc òÑæJ áæjóe É¡fG ,Égó©H ¬JócG Ée ƒgh ,á«HÉgQ’G á«∏ª©dG πÑb âàÑKG âfÉc

ôµØ∏d hG ¿ÉæÑd ‘ ÜÉgQÓd áæ°VÉM áÄ«H ’G äGƒæ°ùdG √òg ó©H ÚÑJh Éªc .±ô£àdG

‘ á°UÉîHh ,¿ÉæÑd ¿óe øe á«fóe …CÉH hG á«æ°ùdG áØFÉ£dG πNGO ¿Éc ¿G ,…ÒØµàdG

.z¢ù∏HGôW

hG »ØFÉ£dG Ö°ü©dG ó°ûd á«HÉgQG áÁôL ∫Ó¨à°SG ô£ÿG øe{ ¿G ¤G âàØdh

Ú«˘˘eÓ˘˘Y’G ÚH ,…hÉ˘˘°ùà˘˘dÉ˘˘H á˘˘cÎ°ûe á˘˘«˘˘dhDƒ˘˘˘°ùe á˘˘˘ª˘˘˘Kz ¿G IÈà˘˘˘©˘˘˘e ,z»˘˘˘°SÉ˘˘˘«˘˘˘°ùdG

’ å«ëH á«aôëH á«HÉgQG ºFGôL Gòµgh πKÉ‡ çóM ™e »WÉ©à∏d ,Ú«°SÉ«°ùdGh

.z»eÓYG ≥Ñ°S ≈∏Y ∫ƒ°üë∏d IRQÉÑe Qƒe’G Ö∏≤æJ

∞«c{h áeó≤àŸG ∫hódG ¢†©H ‘ ÜQÉéàdG øe º∏©àdGh È©dG òNG ¤G âYOh

.zÉ¡«a ∫hGóàJ áeƒ∏©e …Gh É¡∏≤æJ IQƒ°U …Gh çGóM’G √òg πãe ™e ≈WÉ©àJ

ÚJqôe º∏¶oJ ¢ù∏HGôW

¿ÉªãY OÉªY AGƒ∏dG »∏NGódG øe’G iƒb ΩÉY ôjóeh ø°ù◊G ÉjQ á«∏NGódG IôjRh

…Gô°ùdG ‘ √ó≤Y ‘Éë°U ô“Dƒe ‘
ó˘˘˘˘©˘˘˘˘°S ¢ù«˘˘˘˘Fô˘˘˘˘dG ∫É˘˘˘˘˘b »˘˘˘˘˘eƒ˘˘˘˘˘µ◊G

:…ôjô◊G
¢û«÷G AGó˘˘˘¡˘˘˘˘°T ìGhQC’ á˘˘˘˘«–{
øjòdG ,»∏NGódG øeC’G iƒbh ÊÉæÑ∏dG
á«HÉgQ’G Qó¨dG á«∏ªY ∫ÓN Gƒ£≤°S
áeÓ°S ≈∏Y ¬∏d óª◊G .¢ù∏HGôW ‘
¢û«÷G É˘˘gGó˘˘à˘˘˘aG »˘˘˘à˘˘˘dG ,¢ù∏˘˘˘HGô˘˘˘W
á˘©˘HQCG ìGhQCÉ˘˘H ø˘˘eC’G iƒ˘˘b ∫É˘˘LQh
πµd IQÉ°ùN ,º¡JQÉ°ùN âfÉc ,∫É£HCG
.á«fÉæÑd á∏FÉY πµdh »°ù∏HGôW â«H

QÉ˘˘˘˘˘˘chCG ø˘˘˘˘˘˘e »˘˘˘˘˘˘HÉ˘˘˘˘˘˘˘gQG êhô˘˘˘˘˘˘˘N
¢ù∏HGôW ájƒg ‘ ∫óÑj ød ,±ô£àdG
á˘æ˘jó˘˘e ≈˘˘≤˘˘Ñ˘˘à˘˘°S ¢ù∏˘˘HGô˘˘W .É˘˘Ä˘˘«˘˘°T
áæjóe ,∑Î°ûŸG ¢û«©dGh ∫GóàY’G
º˘ZQ ,á˘«˘Yô˘°ûdGh á˘dhó˘∏˘d QÉ˘°üà˘˘f’G

.¢UôØdG »∏¨à°ùeh Úµµ°ûŸG ∞fCG
´ƒ°Vƒe ¿CG ôcPC’ áÑ°SÉæe √ògh
’h …QGRƒdG ¿É«ÑdG ‘ ΩGõàdEG ƒØ©dG
á˘˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘jóŸG √ò˘˘˘˘˘˘g .Ò°ùj ¿CG ø˘˘˘˘˘˘e ó˘˘˘˘˘˘H
,º˘∏˘¶˘dG Oô˘J ∞˘«˘c ±ô˘©˘J á˘ª˘«˘¶˘˘©˘˘dG
´ÎNG øe ,∫Éª°ûdG πc ™e ±ô©Jh
É˘˘¡˘˘˘«˘˘˘dEG Qqó˘˘˘°U ø˘˘˘eh ,ΩÓ˘˘˘°SE’G í˘˘˘à˘˘˘a
ÜGƒ˘˘˘˘˘HC’G í˘˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘˘a ø˘˘˘˘˘˘eh ,ÜÉ˘˘˘˘˘˘gQ’G
,¿ƒ˘é˘°ùdG ø˘e êhô˘î˘∏˘d Ú«˘HÉ˘gQÓ˘˘d

.¿ÉæÑd ÒZh ¿ÉæÑd ¤EG ∫ƒNó∏dh
á˘˘˘˘˘˘˘˘˘KÓ˘˘˘˘˘˘˘˘˘K ø˘˘˘˘˘˘˘˘˘Y çó–CG ¿CG OhCGh

:øjhÉæY
¿ÉæÑd äÉbÓY øY :∫h’G ¿Gƒæ©dG
¿ƒµj ¿CG Öéj .á«Hô©dG ∫hódG ™e
√ò˘g ¿CG Ú«˘˘fÉ˘˘æ˘˘Ñ˘˘∏˘˘dG π˘˘µ˘˘d É˘˘eƒ˘˘∏˘˘©˘˘e
êGõŸ á˘˘©˘˘°VÉ˘˘˘N â°ù«˘˘˘d äÉ˘˘˘bÓ˘˘˘©˘˘˘dG
.äGOÉ«≤dGh ÜGõMC’Gh iƒ≤dG ¢†©H
∫ƒ≤j Qƒà°SódG ‘ ô£°S ∫hG ¿Éc GPEG
¿ÉæÑd ¿C’ Gò¡a ,»HôY ó∏H ¿ÉæÑd ¿CG
á˘˘˘©˘˘˘eÉ÷ ¢ù°SDƒ˘˘˘e ƒ˘˘˘˘°†Yh »˘˘˘˘Hô˘˘˘˘Y
¬JÉbÓ©H ájƒdh’Gh ,á«Hô©dG ∫hódG
…C’ ¢ù«˘˘˘dh Üô˘˘˘©˘˘˘dG AÉ˘˘˘≤˘˘˘°TÓ˘˘˘d »˘˘˘g
É˘˘°†jCG ó˘˘«˘˘ØŸG ø˘˘e .»˘˘«˘˘ª˘˘«˘˘∏˘˘bG Qƒfi
∞≤j ÉeóæY ,Qƒà°SódG ‘ ¬fCG ÒcòàdG
»HôY Èæe …CG ≈∏Y áeƒµ◊G ¢ù«FQ
π˘˘c º˘˘°SÉ˘˘H çó˘˘˘ë˘˘˘à˘˘˘j ƒ˘˘˘¡˘˘˘a ,‹hO hCG
áeôµŸG áµe áªb äô°†M ÉfCGh .¿ÉæÑd
,¿É˘æ˘Ñ˘d á˘ª˘∏˘c â«˘≤˘dCGh ,¿É˘æ˘Ñ˘d º˘°SÉ˘H
º˘°SÉ˘H á˘ª˘≤˘dG äGQGô˘b ≈˘∏˘˘Y â≤˘˘aGhh

 .¿ÉæÑd
ájƒ°ùàdG ´ƒ°Vƒe :ÊÉãdG ¿Gƒæ©dG
…òdG ∫Éé°ùdGh ,ó∏ÑdG ‘ á«°SÉ«°ùdG
.ô◊G »˘˘æ˘˘Wƒ˘˘dG QÉ˘˘«˘˘à˘˘dG ™˘˘e π˘˘˘°üM
ø˘e Gó˘L É˘é˘Yõ˘˘æ˘˘e âæ˘˘c ,á˘˘MGô˘˘°üH
¿GÈL ôjRƒdG øY π≤f …òdG ΩÓµdG
ô˘˘˘jQÉ˘˘˘≤˘˘˘à˘˘˘dGh ,´É˘˘˘≤˘˘˘Ñ˘˘˘dG ‘ π˘˘˘«˘˘˘˘°SÉ˘˘˘˘H
,ΩÓ˘˘µ˘˘˘dG äQô˘˘˘c »˘˘˘à˘˘˘dG á˘˘˘«˘˘˘Ø˘˘˘ë˘˘˘°üdG
Ò°ùØ˘˘˘˘à˘˘˘˘dÉ˘˘˘˘H ió˘˘˘˘e ó˘˘˘˘©˘˘˘˘HCG âÑ˘˘˘˘˘gPh

π°†aCGh .äÉLÉàæ˘à˘°S’Gh π˘«˘∏˘ë˘à˘dGh
≈˘Ø˘f ¬˘fCG π˘«˘°SÉ˘H ô˘˘jRƒ˘˘dG ¬˘˘H ΩÉ˘˘b É˘˘e
π≤f Qƒa ≈JCG »ØædG â«d øµd ,ΩÓµdG
ΩÓYE’G ≈∏Y GôFGO ∑Îj ⁄h ,ΩÓµdG
,»ØædG πÑb QÉ¡ædG ∫GƒW äÉ°TÉ°ûdGh
á˘˘Ä˘˘«˘˘°S âfÉ˘˘c ΩÓ˘˘µ˘˘dG äGOGó˘˘JQG ¿C’
iódh ÉeƒªY »æ°ùdG §°SƒdG ‘ ,GóL
 .¢UÉN πµ°ûH πÑ≤à°ùŸG QÉ«J Qƒ¡ªL
á˘ª˘µÙG º˘µ˘M :ådÉ˘ã˘˘dG ¿Gƒ˘˘æ˘˘©˘˘dG
,ÊÉ˘à˘«˘Y OÉ˘˘jR á˘˘«˘˘°†≤˘˘H á˘˘jô˘˘µ˘˘°ù©˘˘dG
,¢ù∏˘HGô˘W ‘ á˘«˘HÉ˘gQE’G á˘«˘˘∏˘˘ª˘˘©˘˘dGh
∞˘bGƒ˘e É˘æ˘©˘ª˘°Sh äÉ˘aô˘°üJ É˘˘æ˘˘jCGQh
¢ù«˘˘d .á˘˘jƒ˘˘°ùà˘˘dG âHÉ˘˘°UCG á˘˘˘«˘˘˘Ñ˘˘˘∏˘˘˘°S
¢VÉ˘b ∑É˘æ˘g ¿ƒ˘˘µ˘˘j ¿CG Gó˘˘HCG ’ƒ˘˘Ñ˘˘≤˘˘e
á˘∏˘ª˘M ø˘°ûjh zƒ˘HÉ˘°ùM ≈˘∏˘Y —É˘a{
»˘˘∏˘˘NGó˘˘dG ø˘˘e’G iƒ˘˘b IOÉ˘˘«˘˘b ≈˘˘∏˘˘Y
Ö∏≤æj ¿CG QOÉbh ,äÉeƒ∏©ŸG áÑ©°Th
…ôµ°ùY ΩÉY ´óªc ¬JÉ«MÓ°U ≈∏Y
á˘˘˘«˘˘˘°†b ‘ ´É˘˘˘aO »˘˘˘eÉfi í˘˘˘Ñ˘˘˘°ü«˘˘˘d
á˘jô˘µ˘°ù©˘dG á˘ª˘µÙG ó˘©˘H .á˘°SÉ˘˘°ùM
.¢ù∏˘HGô˘£˘H »˘HÉ˘gQ’G Ωƒ˘é˘˘¡˘˘dG ≈˘˘JCG
¬æe πFÉW ’ ÉeÓc ™ª°ùf ÉfóY ,ICÉéa
,ÜÉ˘˘gQÓ˘˘d á˘˘æ˘˘°VÉ◊G á˘˘Ä˘˘«˘˘Ñ˘˘˘dG ø˘˘˘Y
º˘˘˘à˘˘˘Lô˘˘˘NCG GPÉŸ á˘˘˘∏˘˘˘Ä˘˘˘˘°SG ìô˘˘˘˘£˘˘˘˘Jh
â≤≤M ∞«ch ,øé°ùdG øe »HÉgQ’G
áª«∏M äOÉY ?äÉeƒ∏©ŸG áÑ©°T ¬©e
Gƒ˘˘˘˘©˘˘˘˘°Vhh ,áÁó˘˘˘˘≤˘˘˘˘dG É˘˘˘˘¡˘˘˘˘JOÉ˘˘˘˘©˘˘˘˘d
IôFGóH äÉeƒ∏©ŸG á˘Ñ˘©˘°T äÉ˘≤˘«˘≤–
IOÉ˘˘YEG ¿hó˘˘jô˘˘j Gƒ˘˘ë˘˘Ñ˘˘˘°UCGh ,∂°ûdG
π«Ñ°S AÓNGh ∞«bƒJ ∫ƒM ≥«≤ëàdG
øe •ƒ°ùÑe øªMôdG óÑY »HÉgQ’G
âª˘µ˘M á˘jô˘µ˘°ù©˘dG á˘ª˘µÙG .ó˘˘jó˘˘L
,¬à«eƒµfi πeÉc ≈°†b ƒgh ,¬«∏Y
ΩÉ˘˘˘©˘˘˘dG ø˘˘˘e’G Gƒ˘˘˘dCÉ˘˘˘°SGh Gƒ˘˘˘∏˘˘˘°†Ø˘˘˘˘J
á˘˘ª˘˘µÙGh á˘˘jô˘˘µ˘˘°ù©˘˘˘dG á˘˘˘Wô˘˘˘°ûdGh
¢†ª˘ZCG ¿CG ø˘µÁ ’ É˘fCG .á˘jô˘˘µ˘˘°ù©˘˘dG
¿CG »àaô©e ™e ,ôeC’G Gòg øY »æ«Y
…CÉH ájƒ°ùàdG ó°ùØj ¿CG ójôj øe ∑Éæg
É˘˘fCG âæ˘˘c ¿EG º˘˘¡˘˘ª˘˘˘¡˘˘˘j ’h ,á˘˘˘≤˘˘˘jô˘˘˘W
πjóH ¿C’ .ó∏ÑdG πc hCG øªãdG ™aOCÉ°S

.z∫ƒ¡ÛG ¤G ÜÉgòdG ƒg ájƒ°ùàdGA

¢û«©dGh ∫GóàY’G áæjóe ≈≤Ñà°S ¢ù∏HGôW :…ôjô◊G
¢UôØdG »∏¨à°ùeh Úµµ°ûŸG ∞fCG ºZQ ,∑Î°ûŸG

…ôjô◊G ó©°S ¢ù«FôdG

á˘æ˘jó˘e ¬˘Jó˘¡˘°T É˘e{ ¿G »˘JÉ˘≤˘«˘˘e Ö«‚ ¢ù«˘˘Fô˘˘dG ó˘˘cCG
ÌcC’Gh ,GóL ™Lƒeh ⁄Dƒe ô£ØdG ó«Y á∏«d ¢ù∏HGôW
É¡∏gCG ¤Gh É¡«dEG IAÉ°S’G ‘ ¢†©ÑdG ¿É©eEG ƒg ¬æe ÉeÓjEG
áÁó≤dG áª¨ædG IOÉYEÉH ,É¡àbGôYh É¡àdÉ°UCGh É¡îjQÉJh
áÄ«H É˘¡˘fCÉ˘Hh ÜÉ˘gQE’Gh ±ô˘£˘à˘dÉ˘H É˘¡˘eÉ˘¡˘JEÉ˘H á˘Lƒ˘é˘ªŸG

.zøjOó°ûàª∏d áæ°VÉM
∑Éæg πH ,ÜÉgQÓd É«≤WÉæe ’h É«æjO AÉªàfG ’{ :∫Ébh
¿É˘ch ,á˘ª˘KBG á˘«˘∏˘ª˘©˘d É˘Mô˘°ùe ¢ù∏˘HGô˘W QÉ˘à˘NEG »˘˘HÉ˘˘gQG
,iôNCG á«fÉæÑd á≤£æe hCG áæjóe …CG QÉ«àNEG ≈∏Y GQOÉb
Gòg áé«àf Égó«Y ‘ á«ë°V âfÉc ¢ù∏HGôW ¿EÉa ∂dòd
Újô˘µ˘°ùY á˘˘©˘˘HQCG IÉ˘˘«˘˘ë˘˘H iOhCG …ò˘˘dG ¿É˘˘Ñ÷G π˘˘ª˘˘©˘˘dG
º¡∏Ñ≤àj ¿CG ôjó≤dG »∏©dG ¬∏dG ∫CÉ°ùf ,ÉæFÉæHCG øe AGó¡°T
≈˘˘∏˘˘Y øÁ ¿CGh ,¿Gƒ˘˘∏˘˘°ùdGh È°üdG º˘˘¡˘˘JÓ˘˘FÉ˘˘Y º˘˘˘¡˘˘˘∏˘˘˘jh
ÜÉ˘°ûdG É˘°†jCG ≈˘°ùæ˘f ’h ,π˘˘LÉ˘˘©˘˘dG AÉ˘˘Ø˘˘°ûdÉ˘˘H ≈˘˘Mô÷G
¬JÉ«M ™aój ¿CG OÉc …òdG OGôe ôHÉ°U π£ÑdG »æ«£°ù∏ØdG

.zádÉ°ùHh ICGôL πµH ¬FÉ≤°TCG øY ´Éaó∏d ÉæªK
,á«fÉæ˘Ñ˘d á˘æ˘jó˘e ≈˘≤˘Ñ˘à˘°Sh âfÉ˘c ¢ù∏˘HGô˘W{ :±É˘°VCG
¢û«©dÉ˘H ∂°ùª˘à˘J ,IQƒ˘æ˘à˘eh á˘ë˘à˘Ø˘æ˘e ,á˘æ˘eDƒ˘e ,á˘«˘Hô˘Y
º˘∏˘°ùdGh á˘«˘æ˘Wƒ˘dG Ió˘Mƒ˘dÉ˘˘Hh ,»˘˘ë˘˘«˘˘°ùŸG -»˘˘eÓ˘˘°S’G
øe πc ≈∏Y á«°üY ≈≤Ñà°Sh ,QGƒ÷G ø°ùMh »∏gC’G
‘ π°üM Éeh ,É¡«dEG IAÉ°SE’G hCG É¡aGó¡à°SG ¤G ≈©°ùj
≈∏Y ó˘«˘cCÉ˘à˘∏˘d É˘©˘«˘ª˘L É˘æ˘eÉ˘eCG á˘°Uô˘a ¿ƒ˘µ˘«˘°S ¢ù∏˘HGô˘W
…òdG AÉ‰E’G ≥«≤–h áæjóŸG √ÉŒ äÉeGõàdE’ÉH AÉaƒdG
…ò˘dGh ,…ô˘jô◊G ó˘©˘˘°S ¢ù«˘˘Fô˘˘dG ™˘˘e ¬˘˘«˘˘∏˘˘Y É˘˘æ˘˘≤˘˘aGƒ˘˘J
±hô¶dG âfÉc Éª¡e ¬«a ¿hÉ¡àf ødh ,¢ù∏HGôW ¬LÉà–
…ôjô◊G ¢ù«FôdG ™e ≥aGƒàdG ¿CG É°Uƒ°üN ,™FGQòdG hCG
ÈY øe πc ≈∏Y ≈æªàfh .¬«a ájƒdhC’G ¢ù∏HGôW πà–
º˘˘Yó˘˘H ¬˘˘Ø˘˘bƒ˘˘e º˘˘LÎj ¿CG ¢ù∏˘˘HGô˘˘W ™˘˘e ¬˘˘æ˘˘eÉ˘˘°†J ø˘˘Y

.zÉ¡d ájQhô°†dG ™jQÉ°ûŸG

¢ù∏HGôW ≈ªMh ,AGó¡°ûdG ¬∏dG ºMQ{ :»JÉ≤«e ºàNh
‘ Éfó¡Y ≈∏Y ≈≤Ñæ°Sh ,»°SÉ«°ùdGh »æeC’G ÜÉgQ’G øe

.z±hô¶dG πc ‘ É¡FÉæHCG ÖfÉL ¤G ±ƒbƒdG

…ôjô◊G á«¡H ÖFÉædG
Òª°Sh …ôjô◊G á«¡H ÚÑFÉædG »JÉ≤«e πÑ≤à°SG óbh
‹hDƒ˘˘˘˘°ùe Qƒ˘˘˘˘˘°†M ‘ ¢ù∏˘˘˘˘˘HGô˘˘˘˘˘W ‘ ¬˘˘˘˘˘JQGO ‘ ô˘˘˘˘˘°ù÷G

.zΩõ©dG QÉ«J{ ‘ äÉYÉ£≤dG
Ωƒ˘˘«˘˘dG …Oƒ˘˘Lh{ :…ô˘˘˘jô◊G âdÉ˘˘˘b ,IQÉ˘˘˘jõ˘˘˘dG ó˘˘˘©˘˘˘H
kÉ«dÉY Quó≤f .áæjóŸG ¬Jó¡°T Ée ó©H ,¢ù∏HGôW ‘ »©«ÑW
…CG iƒ˘≤˘J ’ »˘à˘dGh ,á˘æ˘jóŸG É˘¡˘«˘∏˘Y âeÉ˘˘b »˘˘à˘˘dG º˘˘«˘˘≤˘˘dG
óMCG Qó≤j ⁄ ¢ù∏HGôW .ÉgÒ«¨J ≈∏Y á«°SÉb äÉ£fi
GƒdhÉM .ájõcôŸG ádhódÉH É¡àbÓY ‘ ÉgQÉ°ùe Ò«¨J ≈∏Y
’EG Éæg ¤EG päCÉf ⁄ .∂dòH Gƒëéæj ødh ⁄ øµdh ,kGÒãc
,¬˘JÉ˘fƒ˘µ˘e á˘aÉ˘µ˘H »˘°ù∏˘HGô˘£˘dG ™˘ª˘àÛG ó˘˘j ≈˘˘∏˘˘Y só˘˘ o°ûæ˘˘d

.zá«æWƒdG ájõcôŸG ádhódÉH ¬fÉÁEÉHh
,á«©«ÑW »JÉ≤«e ¢ù«FôdG ádhód ÉæJQÉjR{ :â©HÉJh
É¡H ™àªàJ »àdG áØ°üdG ƒg Oó©àdG Gòg ¿CG Èà©f ÉæfC’
ÉæàbÓY .ôNB’G »¨∏j É¡JÉfƒµe øe óMCG ’ å«M ,¢ù∏HGôW
,á˘∏˘jƒ˘W IóŸ ó˘à“ π˘H ,Ió˘jó˘L â°ù«˘˘d ¢ù«˘˘Fô˘˘dG á˘˘dhó˘˘H
øe ásæe ¢ù«d ¢ù∏HGôW AÉ‰EG .kÉjƒ°S QGƒ°ûŸG πªµæ°Sh
¢ù∏HGôW º«b ƒg ,ºgC’G øµdh ,áæjóŸG ≥M ƒg πH óMCG

.z¬H ⁄CG Éª¡e Ò¨àJ ød É¡fCÉH øeDƒf »àdG
,áæjóŸG ‘ á«FÉ‰E’G ™jQÉ°ûª∏d QÉ°ùe ∑Éæg{ :âdÉbh
¢ù«FôdG ™e ¿ƒ≤Øàe ºgh ,É¡JÉ«∏YÉah áæjóŸG ÜGƒf √sónYCG
,πÑ≤à°ùŸG á∏àµc øëfh ,´ƒ°VƒŸG Gòg ∫ƒM …ôjô◊G
’ ,É¡ª«JGƒN ¤EG π°üàd ™jQÉ°ûŸG √ò¡d ÚªYGO ¿ƒµæ°S
,Éæ∏b Éªc ádhódG ≈∏Y ¢ù∏HGô£d kÉbƒ≤M πµ°ûJ É¡fCGh Éª«°S
√ò¡H Ωƒ≤J ¿CG ádhódG ÖLGh øe ¿EÉa ,¬JGP âbƒdG ‘h

.zkÉjƒ°S ¬H Ò°ùdG πeCÉf πjƒW QÉ°ùe ƒgh ,™jQÉ°ûŸG

¬æe ÉeÓjEG ÌcC’Gh ⁄Dƒe ¢ù∏HGôW ¬Jó¡°T Ée :»JÉ≤«e
ÜÉgQE’Gh ±ô£àdÉH É¡eÉ¡JEÉH ¢†©ÑdG ¿É©eEG
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المخرجة الطرابل�سية هال اأحمد مراد:
4 كتب و11 فيلمًا وثائقيًا »الح�سة الكبرى« فيها لطرابل�س

اأحمد مراد وكان معها  التقت المخرجة هال  »التمدن« 
حديث �سامل والبداية كانت مع �سيرتها الذاتية ورحلتها 
المهنية، فقالت: اأنا هال مراد، بنت طرابل�س، ولدت فيها، 
تعود اأ�سول عائلتي اإلى »جزيرة كريت« اليونانية، من 
المهاجرين في زمن ال�سلطنة العثمانية ب�سبب الحرب مع 
اليونان، ولأن الم�سلمين هناك تعر�سوا لمذابح هاجروا 

وقد اأ�سماهم اأهل طرابل�س »المهاجرون«.
منا  ق�سم  وال�سورية،  اللبنانية  الجن�سيتين  نحمل 
في  طرطو�س  بجوار  اآخر  وق�سم  طرابل�س،  في  يعي�س 
»الحميدية«.  ت�سمى  عبدالحميد  ال�سلطان  بناها  بلدة 
ال�سبب  وه��و  الإع���الم  له  يتطرق  لم  المو�سوع  وه��ذا 

الرئي�سي في م�سيرتي مع الإخراج«.
لدى  المعروفة  غير  المهاجرين  »حكاية  اأ�سافت: 
الأول  هو  وثائقي  فيلم  عبر  بتظهيرها  رغبت  كثيرين 
بالرغم من اأنني اأحمل �سهادة ماج�ستير بالأدب العربي، 
للماج�ستير  اأطروحتي  وعنوان  اللبنانية.  الجامعة  من 

»الثورة في �سعر �سميح القا�سم«.

اإلى اأبو ظبي
لغة  �سة  مدرِّ اأبو ظبي حيث عملت  اإلى  بعدها  �سافرت 
لم  اأهلي  ولكن  الإع��الم،  اأه��وى  كنت  اأنني  اإّل  عربية، 
ي�سمحوا لي بدرا�سة الإعالم لعدم توفر هذا الخت�سا�س 

في طرابل�س.
بعد ممار�سة مهنة التدري�س لمدة �سنة واحدة لم�ست 
الإم���ارات،  قنوات  ب��اإح��دى  اللتحاق  با�ستطاعتي  ان 
فعملت في قناة ال�سارقة الملتزمة، ثم اإ�ستغلت في �سركة 
اإذاعة )MBC العربية( في دبي،  اإلى  اإنتاج، ثم انتقلت 
قناة  اإلى  منها  انتقلت  ثم  ومذيعة،  ة  معدِّ اأعمل  وكنت 

»العربية الإخبارية« حتى العام 2009.

هو�س اإعداد فيلم عن هجرة العائلة
تاريخ  عن  فيلم  باإعداد  يراودني  الذي  »الهو�س«  كان 
في  الكاميرا  جانب  اإلى  ملياً  للوقوف  يدفعني  عائلتنا 

غرفة الأخبار.
في  تدريبية  دورات  باإجراء   المحطة  ب��داأت  بعدها 
الت�سوير والمونتاج، فالتحقت باإحدى الدورات، وعندها 
رحت اأفكر بتنفيذ مغامرتي الخا�سة، ولذلك كنت اأ�سافر 
وقمت  وتركيا،  وم�سر  اليونان  زرت  اإج��ازات��ي،  خالل 
بالعائلة.  ال�سلة  ذات  اليونانية  المناطق  في  بالت�سوير 
وكذلك في منطقة »الجبل الأخ�سر« في ليبيا )قريبة من 

جزيرة كريت(، حيث كانت مجازفة في ذلك الوقت.
هذا الفيلم كان بمثابة تحٍد لنف�سي ولم اأكن اأعرف انه 
�سيكون بوابة جديدة في حياتي كنت اأحبها ولكن اأعتقد 
»اليونانيون  اإ�سمه  الفيلم  هذا  التحقيق.  �سعبة  اأنها 

العرب« ُعر�س �سنة 2007، 

مهرجان »فر�ساي«
والمغامرة الثانية كانت ال�ستراك في مهرجان عالمي 
الفرن�سية  »ف��ر���س��اي«  مدينة  ف��ي  الوثائقية  ل��الأف��الم 

)CMCA(، وقمت بترجمته اإلى النكليزية. 
فقد اأر�سلت طلباً اإلى اإدارة المهرجان، ولحقاً اأبلغت 
انه تم اختيار 30 فيلماً من بين 244 فيلماً على م�ستوى 

فيلم  وك��ان  المتو�سط،  الأبي�س  البحر  حو�س  دول 
»اليونانيون العرب« من بين الأفالم التي اإختيرت. 

كانت المفاجاأة كبيرة وال�سعادة اأكبر، فهذا الفيلم من 
 one( واإخ���راج���ي...  وت�سويري  وانتاجي  اإع���دادي 
اأي  الواحد(  ال�سخ�س  عمل  )اأي   ،)Woman Show

عر�س مراأة واحدة وقد �سارك بالمهرجان«.
وتابعت: »تجربة الفيلم الأول دفعتني ل�سلوك طريق 
واأ�س�ست  »العربية«،  قناة  من  فا�ستقلت  خا�سة،  مهنية 
موؤ�س�سة اإعالمية �سغيرة، وبداأت التفكير باأفالم جديدة، 

فيلم عن الأقزام
وفي »منتدى دبي الإعالمي« اإلتقيت، �سدفة، ب�سخ�س 
وافقت  »الأق��زام«.  عن  فيلم  فكرة  عليَّ  عر�س  م�سري 
من  الفئة  هذه  عن  عربي  فيلم  اأول  اإخ��راج  على  ف��ورًا 
والأردن  وال�����س��ودان  م�سر  اإل��ى  ف�سافرت  المجتمع. 
و�سوريا، حيث �سورت فيلماً عن الأقزام في العام 2010 

)في لبنان رف�سوا الم�ساركة(.

اأقزام لكن مثقفون
يحمل  بع�سهم  متعلمون،  قابلتهم  الذين  الأق��زام  كل 
مهن  في  يعمل  ذلك  رغم  والبع�س  جامعية،  �سهادات 

ب�سيطة. حمل الفيلم ا�سم »كي ل يبقوا في عزلتهم«.
الجزيرة  »ق��ن��اة  على  الفيلمين  عر�ست  وبعدها 
وبعد  ال�سينمائي«،  دب��ي  »مهرجان  ف��ي  الوثائقية« 
الموافقة على الفيلمين بداأ التعاون بيننا في وقت بداأ فيه 
»الربيع العربي«، وحتى الآن اأخرجت 11 فيلماً وثائقياً.

فيلم »ملتزمات بالفن«
بعد »اليونانيون العرب«، و»كي ل يبقوا في عزلتهم«، 
�سيدات  ثالث  عن   ،)2011( بالفن«  »ملتزمات  فيلم  كان 
وغير  بطر�س،  جوليا  بم�ستوى  ه��ن  فنياً،  ملتزمات 
ع�سرات  العربي  الوطن  في  ان  اأعتقد  فاأنا  معروفات. 
الم�سهورات  اأو  المعروفات  غير  الملتزمات  المغنيات 
�سحر  )تون�س(،  �سبري  عبير  هن:  وال�سيدات  اإعالمياً. 

طه )العراق(، زين عو�س )الأردن(.

 فيلم »مخيم البارد فعاًل بارد«
وفي 2012 كان فيلم »مخيم البارد فعاًل بارد«، يحكي 
وتدمير  الحرب  تداعيات  ب�سبب  المخيم  اأهالي  معاناة 

المخيم، والعي�س في كاراجات.

معجزة طرابل�س
اأربعة  عن  طرابل�س«  »معجزة  فيلم  كان   2013 في 
وقد  الكريم،  القراآن  يحفظون  طرابل�س  في  اأخوة  اأطفال 
من  وهم  معجزة،  ال�سعار  مالك  ال�سيخ  المفتي  اإعتبرهم 
ال�سنة،  ون�سف  �سنتين  عمره  اأ�سغرهم  �سادق،  عائلة 
والدهم   م��دار���س،  يدخلوا  لم  �سنوات.  �ست  واأكبرهم 

)جمال( علمهم القراآن.

 فيلم »المنا�سلة المغربية اآ�سيا الوديع«
المغربية  القا�سية  عن  فيلم  ك��ان  اأي�ساً   2013 في 
مرثية  قراأت  اأن  بعد  وذلك  الوديع«،  »اآ�سيا  المنا�سلة 
اإظهار حقيقة  اأي�ساً  الفيلم كان هدفه  لأخيها عنها. وهذا 

المراأة المغربية خالفاً لما ي�ساع في بع�س الدول.

فيلم »العالج بالتحدي«
تحدي  عن  بالتحدي«،  »العالج  فيلم  كان   2014 في 
الطرابل�سيين  المر�سى  اأحد  قبل  من  ال�سرطان  مر�س 
والذي كان يتعامل مع مر�سه بكل ب�ساطة وتحٍد، وذلك 
في ر�سالة اإلى المر�سى الآخرين حول كيفية التعاطي مع 

المر�س.

 فيلم »المنا�سلة الجزائرية زهرة ظريف«
زهرة  الجزائرية  »المنا�سلة  فيلم  كان   2014 وفي 
المنا�سلة  ا�سم  ُيذكر  لماذا  اأت�ساءل  كنت  فقد  ظريف«. 
جميلة بو حيرد وحدها، هل ُيعقل انها المنا�سلة الوحيدة 

في ثورة الجزائر؟
بعد البحث اإكت�سفت وجود اآلف المنا�سالت، اإحداهن 
كان  التي  الق�سبة  منطقة  مقاهي  اأحد  في  قنبلة  فجرت 
يرتادها الجنود الفرن�سيون، وفي اليوم ذاته الذي قامت 
قامت  ثالثة  امراأة  وهناك  حيرد،  بو  جميلة  مماثل  بعمل 
اإ�سمها  المنا�سلة  وتلك  عينه،  الوقت  في  م�سابه  بعمل 

زهرة ظريف.

فيلم »�سوقًا للركن الخام�س«
عن  الخام�س«،  للركن  »�سوقاً  فيلم  كان   2015 في 
في  الأكبر«  »الح�سة  لها  التي  طرابل�س  مدينة  حجاج 
عن  يحكي  والفيلم  كثيرًا،  اأحبها  المدينة  هذه  اأعمالي، 
اإلى  وال��ع��ودة  مكة  اإل��ى  الطرابل�سيين  الحجاج  رحلة 

طرابل�س، يومياتهم، العبادات، والعادات.

فيلم »عالم الخانقاه«
في 2016 كان فيلم »عالم الخانقاه« )في طرابل�س(، 
مع  الخانقاه  ف��ي  يع�سن  ومطلقات  اأرام���ل  ن�ساء  ع��ن 
اأطفالهن. تعي�س كل عائلة منهن في غرفة �سغيرة جدًا، 

وذلك با�سراف ورعاية الأوقاف الإ�سالمية.

فيلم »اأحفاد كريت«
الوثائقية«  »الجزيرة  اإدارة  مني  طلبت   2017 وفي 
ت�سويره  اأعدنا  وقد  العرب«،  »اليونانيون  فيلم  تجديد 
عليه  واأطلقت  والخت�سارات،  التعديالت  بع�س  مع 

ت�سمية »اأحفاد كريت«.

»ق�سايا الإعالم«
يتناول  برنامج  بل  فيلماً،  لي�س  الإع���الم«  »ق�سايا 
القنوات التلفزيونية الأخرى، وهو فريد من نوعه، اإذ ل 
اأي  يقبل  لم  اأخرى،  قناة  ُتغطي  عربية  قناة  اأية  توجد 
من  الر�سمي  الفل�سطيني  التلفزيون  اإّل  الفكرة  تلفزيون 
واحدة  كل  حلقة   14 مدى  على  ا�ستمر  وقد  اهلل«.  »رام 

منها يختلف عنوانها عن الأخرى.

فيلم »طرابل�س العريقة«
�ُس طرابل�س من ناحية قيمتها الثقافية  لأن الإعالم ُيَهمِّ
وجدت انه حان الوقت للقول: »اإنها طرابل�س العريقة«، 
والفيلم ل�سد النق�س، وليعطي القيمة الحقيقية لطرابل�س 
والح�ساري، وهي  الإن�ساني  وُبعدها  بكبارها وحرفييها 
كقيمة  الأخ���رى  اللبنانية  المدن  تفوق  التي  المدينة 

تاريخية.

فيلم »اإبنة القاهرة«
هي  الم�سرية  فالمدينة  القاهرة«،  »اإبنة  طرابل�س 
العربي  الوطن  في  الأول��ى  المملوكية  الآث��ار  عا�سمة 
وطرابل�س هي الثانية. بداأت ت�سويره قبل �سهرين، ولكن 
النتهاء  و�سك  على  العمل، ونحن  تعيق  الأمطار  غزارة 
منه. انه فيلم يبين عراقة المدينة، وقيمتها الح�سارية، 

فهي مدينة العلم والعلماء«.

»�ساعة التل« ت�سوير ثالثي الأبعاد
الأخير طلبت  الفيلم  �سيناريو  اأ�سافت: »خالل و�سع 
بطريقة  التل  �ساعة  و�سع  حيدر  اأب��و  ع��ادل  الفنان  من 
عر�س  الحديث  �سياق  وفي  الفيلم.  في  الأبعاد  ثالثية 
لإقامة لوحة ثالثية الأبعاد بمنا�سبة العيد الثاني ع�سر ل� 
»الجزيرة الوثائقية« بمثابة تحية من طرابل�س اإلى هذه 
القناة التي ُتعنى بالمدينة. واللوحة ت�سم: ا�سم القناة، 
ورمزها، ووعمرها، وتم ر�سمها في معر�س ر�سيد كرامي 
الدولي بطرابل�س، وت�سويرها وتقديمها هدية اإلى القناة 

في عيدها.

»هال في�س توك«
»الرابطة  في   2018 في  وقعته  ال��ذي  كتابها  وع��ن 
الثقافية« بطرابل�س قالت:»ا�سمه »هال في�س توك«، وهو 
�سعر  في  »الثورة  هي:  اأ�سدرتها  كتب  اأربعة  من  واحد 
در�س  »ديوان  الذكور«،  �سيد  »ديوان  القا�سم«،  �سميح 
الحرية«. ولقد اأ�سريت على توقيع الكتاب الأخير، »هال 
في�س توك«، في طرابل�س رغم اإقامتي في دبي، وهو اأول 
كتاب توا�سل اجتماعي على الورق. وقريباً �ساأعمل على 
مارك  اإل��ى  اإهدائه  مع  النجليزية  اللغة  اإل��ى  ترجمته 

زكربيرغ مخترع الفاي�سبوك«.

مخرجة اأفالم وثائقية، طرابل�سية الهوى 
والهوية، ُبثت اأفالمها عبر »قناة الجزيرة 

الوثائقية«، تملك مكتبًا في دبي، تزور طرابل�س 
با�ستمرار لإخراج  اأعمال حول المدينة.

اإنها المخرجة هال اأحمد مراد.

توقع كتابها »هال في�ض توك« في معر�ض ر�شيد كرامي الدولي في 
العام 8102.




